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 אנתרופולוגיה של תיירות

10210050/10210060 

 

 סמינר מחקר

 ד"ר ג'קי פלדמן 

 14:00 – 12:00יום ג' 

 

  jfeldman@bgu.ac.ilד"ר ג'קי פלדמן: 

 08-6472083טל.    382חדר  72בנין   13:00 – 12:00שעת קבלה: סמסטר א' יום ג' 

 

תיירות היא אחת התופעות התרבותיות הבולטות של החיים המודרניים ומופע בולט של 

הגלובליזציה. אולם, תיירים רבים רואים במעשיהם בריחה ממרוץ החיים המודרניים ומוקד 

ר שאינו מתקיים ביומיום. בקורס נעסוק במקורות התיירות, לחיפוש משמעות ועצמי עמוק יות

עות )ההרסניות או תרבותי ובהשפ-במוטיווציות למסע, בסוגי תיירות שונים, במפגש הבין

 היצירתיות( של התיירות על המארחים ועל הסביבה. 

 

המרכזיות בתחום האנתרופולוגיה של  השאלותנסקור את  מהלך סמסטר א'מבנה הקורס: ב

לפי הרשימה נקרא מאמרים . לקראת כל שעור בעזרת דוגמאות מרחבי העולם ירותתיה

הקורס מיועד גם לטפח כישורים מחקריים ומתודולוגיים לקראת כתיבת הביבליוגרפית. 

עבודת שדה מחקרית הכוללת בחירת אתר )או סוג פעילות תיירותית( בארץ, שהות בשטח, 

כך, במהלך הסמסטר הראשון, נקיים מספר ראיונות וניתוח חמרי רקע ופרסום. לשם 

תרגילים: תרגיל הדרכה ביבליוגרפית מודרך ותרגיל בניתוח ייצוגי מדיה של אתר או תופעת 

)השתתפות חובה(, חלקו בהדרכת נקיים סיור תיירות מסוימת. לקראת ראשית סמסטר ב', 

 התלמידים. 

למחקר שדה אנתרופולוגי  בפתיחת סמסטר ב', יגישו תלמידים )לבד או בזוגות( תכנית

במהלך סמסטר ב', יזכו לתגובה  בכיתה שיבצעו במהלך הסמסטר השני. המחקרים יוצגו

 ויתנהל דיון על כל עבודה.  מזוג סטודנטים אחרים, 

mailto:jfeldman@bgu.ac.il
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 דרישות הקורס ומבנה הציונים:

נוכחות חובה והשתתפות פעילה בשעורים, עריכת תרגיל ביבליוגרפי ותרגיל ניתוח ייצוגי 

, העלת תגובות במודל למציגים בכיתה, השתתפות פעילה בסיור והגשת דו"ח סיור מדיה

(20%.) 

 (15%( + הצגת העבודה בתהליך בעל פה ובכתב )5%הגשת תכנית מחקר ראשונית ) 

(. הנחיות מדויקות ימסרו 60%עבודה סמינריונית לפי הכללים הנהוגים באוניברסיטה )

 בהמשך.
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 סמסטר א'

 

מס' 

 שיעור

מטלה או  תאריך

 פעילות

 קריאת רשות קריאת חובה נושא

1 27.10.

14 

מבוא:  

של  תאתנוגראפיו

 תיירות

הצגת הקורס 

 ומטרותיו

Stronza: 

Anthropology and 

Tourism 0F

1 

 

לא יתקיים  3.11 2

שיעור 

)השלמות 

 בסיור(

   

קריאת אתנוגרפיה   10.11 3

 מלאה של תיירות

Tucker: Living 

with Tourism 1F

2 

 

הדרכה  17.11 4

ביבליוגרפי

ת בספרייה 

+ תרגיל 

 ביבליוגרפי

   

קריאת אתנוגרפיה   24.11 5

 מלאה של תיירות:

Tucker: Living 

with Tourism 

 

MacCannell2F תיירות ומודרניות  1.12 6

3: The  

                                            

1  Stronza, Amanda. 2001. Anthropology of tourism: forging new ground for ecotourism and 

other alternatives. Annual  Review of Anthroplogy 30: 261-83.  

2 Tucker, Hazel. 2003. Living with Tourism: Negotiating Identities in a Turkish Village, London: 

Routledge.   

http://www.jstor.org/stable/3069217
http://www.jstor.org/stable/3069217
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Tourist, Ch. 2 & 5 

מסירת  8.12 7

תרגיל 

הדרכה 

ביבליוגרפי

 ת

סוגי החוויה 

 התיירותית

Cohen3F

4:  

Phenomenology 

of Tourist 

Experience 

Brown: 

Genuine 

Fakes4F

5 

 אותנטיות ומורשת  15.12 8

)סרט "כאן הכול 

התחיל"/ תמר 

 כתריאל(.

Bruner: Abraham 

Lincoln5F

6 

Gable & 

Handler: 

After 

Authenticity6F

7

. 

אותנטיות של   22.12 9

האובייקט 

ואותנטיות של 

 החוויה

Wang: Tourism 

and Modernity7F

8, 

Ch. 3 

Urry & 

Rojek 8F

9, 

Introduction 

                                                                                                                             

3 MacCannell, Dean. 1989 (1976). The Tourist; A New Theory of the Leisure Class, 

Schocken: New York, new edition.  

4 Cohen, Erik. 1979. "A Phenomenology of Tourist Experiences", Sociology 13:179-201. 

5 Brown, David. 1996. "Genuine Fakes" in Tom Selwyn, The Tourist Image: Myths and Myth 

Making in Tourism, Chichester: John Wiley & Sons, pp. 33-47.  

6 Bruner, Ed. 2005. "New Salem as a Contested Site", and "Abraham Lincoln as Authentic 

Reproduction: A Critique of Postmodernism", in Cultures on Tour, Chicago: University of 

Chicago Press, pp. 127-168. 

7 Gable, Eric and Richard Handler. 1996. "After Authenticity at an American Heritage Site", 

American Anthropologist, 98(3): 568-578. 

8 Wang, Ning. 2000. Tourism and Modernity: A Sociological Analysis, Elsevier, Amsterdam 

9 Urry, John and Chris Rojek. 1997. "Introduction", in  Touring Cultures: Transformations of 

Travel and Theory, New York: Routledge. 
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 Urry: the Tourist המבט התיירותי  29.12 10

Gaze 9F

10, Ch. 1 & 2  

 

Lutz and 

Collins: 

National 

Geographic10F

11 

11 5.1.16 

 

מסירת 

תרגיל 

בניתוח 

מדיה של 

אתר 

 תיירותי

דמויות מדיה, 

 תיירות וכוח

Ritzer and Liska, 

Mc-

Disneyization 11F

12 

Salazar: 

Envisoning 

Eden12F

13 

Crang: 

Tourist 

Product13F

14  

Boisesevain14F

15: Fiestas in 

Malta 

  Ness: Tourismבתי מלון ועובדי    12.1 12

                                            

10 Urry, John. 2002. The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Society, London: 

Sage.  

11Lutz, Catherine and Jane Collins. 1991. The Photograph as an Intersection of Gazes: The 

Example of National Geographic, Visual Anthropology Review, Volume 7. Issue 1, pp. 134 –

 149.  

12 Ritzer, George and Allan Liska. 1997. "'McDisneyization' and 'Post-tourism': 

Complementary Perspectives on Modern Tourism", in Touring cultures: Transformations of 

Travel and Theory, Chris Rojek and John Urry, eds., New York: Routledge, pp. 96-109.   

13 Salazar, Noel B. 2010. ENVISIONING EDEN: Mobilizing Imaginaries in Tourism and 

Beyond, New York and Oxford: Berghahn Press, Chapters 4 and 6.   

14 Crang, Philip. 1997.  "Performing the Tourist Product", In Rojek and Urry, Touring Cultures: 

Transformations of Travel and Theory, New York: Routledge, pp. 137-154.  

15 Boissevain, Jeremy. 1996. "Ritual, tourism and cultural commoditization in Malta: Culture 

by the Pound". In T Selwyn (ed.) The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism, Tom 

Selwyn ed., Chichester: John Wiley & Sons, pp. 105-120. 
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and Terror שירות 15F

16 

קביעה  19.1 13

סופית של 

נושא 

לעבודה 

 סמינריונית

מתודולוגיה של 

 -מחקר התיירות 

הדרכה לקראת 

כתיבת שלד 

 העבודה. 

Bruner- Balinese 

border zone 16F

17 

Van den Berghe 

17F

18 

Nash18F

19 

 

 

 

 

 

 סמסטר ב'

 

מס' 

 שיעור

מטלה או  תאריך

 פעילות

 קריאת רשות קריאת חובה נושא

 סיור ביום א' 6.3.15 

)התאריך עלול 

להשתנות 

   

                                            

16 Ness, Sally Ann. 2005. "Tourism–terrorism: The landscaping of consumption and the 

darker side of place", American Ethnologist 32(1): 118-140.  

17Bruner, Ed. 2005. "Balinese Border Zone", in Ed Bruner, Cultures on Tour Chicago: 

University of Chicago Press, pp. 191-210. 

18 Van den Berghe, Pierre. 2007. "Tourism and Ethnic Relations: The Obvious Connection", in 

The Study of Tourism: Anthropological and Sociological Beginnings, Dennison Nash, ed., 

Elsevier: Amsterdam, pp. 209-22. 

19  Nash, Dennison. 2004. "New Wine in Old Bottles: An Adjustment of Priorities in the 

Anthropological Study of Tourism", in Qualitative Research in Tourism: Ontologies, 

Epistemologies and Methodologies, Jenny Phillimore and  Lisa Goodson, eds., New York: 

Routledge, p. 170-184. 
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ולעבור לסמסטר 

 א'.(

תאריך אחרון   8.3 1

למסירת תכניות 

מחקר לעבודה 

סמינריונית 

למודל ולתא 

 72שלי )בנין 

 (.114תא 

קריאה וניתוח 

מספר תכניות 

מחקר )שהועלו 

 למודל(

תכניות המחקר 

של 

הסטודנטים 

 לכיתה

 

תיירות, מין   15.3 2

-ואהבה בין

 תרבותית

Bowman: 

Passion in 

Palestine19F

20 

Tucker, 

Romantic 

Developments20F

21 

MountBurton, 

Sex Tourism 21F

22 

 -תיירות חופים   22.3 3

 Theסרט: 

Crick: Sex,  

Sights, and 

Cohen: The 

Beach of the 

                                            

20 Bowman, Glenn. 1996. "Passion, Power and Politics in a Palestinian Tourist Market". In 

The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism, Tom Selwyn ed., Chichester: John 

Wiley & Sons, pp. 83-103.    

21 Tucker, Hazel. 2003. "Romantic Developments: New and Changing Gender Relations 

through Tourism", in Living with Tourism: Negotiating Identities in a Turkish Village, London: 

Routledge, pp. 137-158.  

22 Kruhse-MountBurton, Louise. 1995. "Sex tourism and Australian Male Identity", In 

International Tourism: Identity and Change,  Marie-Françoise Lanfant, John B. Allcock, 

Edward M. Bruner, eds., London: Sage Publications.   
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Beach 

 

Servility22F

23 Beach23F

24 

 

4 29.3   Dark 

Tourism 

Miles: 

Darkest 

Tourism24F

25  

Kugelmass: 

Poland25F

26 

Ebron26F

27 – 

Slavery Tours 

 

נושאים  2הצגת   5.4 5

 + תגובות

  

נושאים  2הצגת   12.4 6

 + תגובות

  

7 3.5 

 

 UNESCO – 

World 

Heritage 

Herzfeld: A 

Place in 

History27F

28, 

Ch. 1 

 

                                            

23 Crick, Malcolm. 1989. "Representations of Tourism in the Social Sciences: Sun, Sex, 

Sights, Savings and Servility, Annual Review of Anthropology 18: 307-344. 

24 Cohen, Erik, "The Beach of 'The Beach''', 

   

25  Miles, William. 2002. "Auschwitz: Museum Interpretation and Darker Tourism", Annals of 

Tourism Research 29(4): 1175-1178.  

26 Kugelmass, Jack. 1994. “Why We Go to Poland: Holocaust Tourism as Secular Ritual”, in 

‘James Young, ed., The Art of Memory: Holocaust Memorials in History, Prestel: Munich and 

New York, pp. 174-183.  

27 Ebron, Paulla A. 2002. "Tourists as Pilgrims" in Performing Africa. Princeton: Princeton 

University Press, pp. 189-212. 

28 Herzfeld, Michael. 1991. A Place in History: Social and Monumental Time in a Cretan 

Town, Princeton: Princeton University Press.   
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נושאים  2הצגת   10.5 8

 + תגובות

 

  

נושאים  2הצגת   17.5 9

 + תגובות

 

  

 מורי דרך  24.5 10

 

Cohen: 

Tourist 

Guides28F

29 

Dahles: 

Mokum29F

30  

Feldman: How 

Guiding 

Christians 

Made Me 

Israeli30F

31 

נושאים  2הצגת   31.5 11

 + תגובות

  

נושאים  2הצגת   7.6 12

 + תגובות

  

פלדמן: ישוע  תיירות פוליטית 14.6 13

31Fהפלסטיני

32 

Brin, Political 

Tourism32F

33 

בדיקת אתרי 

של אינטרנט 

סיורים 

 פוליטיים בארץ

 

                                            

29 Cohen Erik. 1985. "The Tourist Guide: The Origin, Dynamics, and Structure of a Role", 

Annals of Tourism Research 12(1): 5-29. 

30 Dahles, Heidi. 1996. The Social Construction of Mokum: Tourism and the Quest for Local 

Identity in Amsterdam, in: Boissevain (Ed) Coping with Tourists: European Reactions to Mass 

Tourism. Providence: Berghahn, pp. 227-246.  

31 Feldman, Jackie. 2013. in Ethnographic Encounters in Israel, Fran Markowitz, ed., 

University of Indiana Press, Bloomington, 2013, pp. 23-39.   

פלדמן, ג'קי, לכתוב את הקונפליקט בנוצרית – סיורי צליינים בעקבות ישוע הישראלי ובעקבות ישוע   32

, ספר  זיכרון לברוך קימרלינג, אשכולות, בדפוס.הפלסטיני  
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 Clarke, 

Hebron33F

34 

Stein34F

35 Ch. 

3: Scalar 

Fantasies. 

Cohen-

Hattab 

Propaganda 

35F

36 

נושאים  2הצגת   21.6 14

 + תגובות

  

סיכום הגישות    28.6 15

האנתרופולוגיות 

 לתיירות

Chambers36F

37: 

Native Tours 

 

 

 

 

                                                                                                                             

33 Brin, Eldad. 2006. "Politically-Oriented Tourism in Jerusalem". Tourist Studies 6(3): 215-

243.   

34 Clarke, Richard. 2000. "Self-Presentation in a Contested City: Palestinian and Israeli 

Political Tourism in Hebron", Anthropology Today,  Vol. 16, No. 5: 12-18.   

35 Stein, Rebeccca. 2008. "Scalar Fantasies", in Itineraries in Confict: Israelis, Palestinians 

and the Political Lives of Tourism, Durham: Duke University Press, pp. 71-96. 

36 Cohen-Hattab, Kobi. 2004. "Zionism, Tourism, and the Battle for Palestine: Tourism as a 

Political-Propaganda Tool", Israel Studies 9(1): 61-85.  

37 Chambers, Erve, 2009. Native Tours: The Anthropology of Travel and Tourism, Long 

Grove, Illinois: Waveland, pp. x-xi, 1-27. 
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 בין מבנה נפשי למבנה חברתי

 102-1-43 2014ה "תשע

 (  shwed@bgu.ac.il)ר אורי שוויד "ד

 ורצוי בתאום מראש – 378חדר , 14:00', יום ב: שעת קבלה

באופנים בהם המקצועות , הקורס יעסוק בקו התפר שבין מבנה נפשי למבנה חברתי: מטרות

מייצרים את התנאים הנדרשים להגדרתם , מאידך, והמוסדות החברתיים, מחד, המטפלים

וכיצד מהותו של , סוגים שונים של אנשים מצד זה או אחר של הגבול בין נורמלי לפתולוגישל 

דיון תיאורטי זה יתחיל בעזרת שלושה מקרי מבחן של תופעות שנחשבו או . גבול זה משתנה

-ומיניות לא, טראומטית-תסמונת דחק פוסט, אוטיזם: עודן נחשבות פסיכופתולוגיות

נטראקציה שבין ייצור ידע על תופעות אלו ובין המבנים נתבונן באי. הטרוסקסואלית

וכן כיצד משתנים הידע הפרופסיונאלי והתפיסות החברתיות , החברתיים הקשורים אליהן

 . לגבי תופעות אלו

שיעלו עם התקדמות התלמידים לקראת , הדיון יתרחב במהלך הקורס למקרים נוספים

חן נוספים המתאימים לבחינת בקשר בין הסטודנטים יבחרו מקרי מב. עבודה סמינריונית

ויתנסו בעריכת מחקר לשלביו השונים החל מניסוח שאלת , מבנים חברתיים ובריאות הנפש

ניתוחו , איסוף חומר אמפירי, דרך איתור ספרות רלוונטית וכתיבת הצעת מחקר, מחקר

ות אקדמיות לכן הסמינר יכלול למידה של מיומנוי. ח מחקר כעבודה סמינריונית"וכתיבת דו

 .בסיסיות הנחוצות למשימה

לקראת רוב הפגישות על כל . למשתתפים תפקיד מרכזי בהצלחת השיעור: מהלך

אפשר ורצוי , עמוד אחד ברווח כפול לכל היותר)המשתתפים לשלוח תגובות לחומר הקריאה 

עד שני )ח קריאה מפורט יותר "שישלח דו" מנהל דיון"בכל שבוע ימונה (. הרבה פחות

את דוחות הקריאה הרגילים יש לשלוח לכל . הכולל גם שאלות לדיון(, עמודים ברווח כפול

ח המפורט יש לשלוח לכל המאוחר ביום ראשון "את הדו. 8:00המאוחר ביום שני בשעה 

 .18:00בשעה 

ולהעבירה , לא לחסוך בביקורת, מצופה מהתלמידים להשתתף באופן פעיל בדיונים בכיתה

 .בדתבצורה חברית ומכ

 (.דוחות שיקבלו ציון עובר 9יש להגיש לפחות )דוחות קריאה שוטפים  10% : הרכב הציון
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 (.ניהול דיון)הצגה בכיתה  10%  

 .הצעת מחקר –עבודת אמצע  10%

 המחקר האישי בכיתהנושא הצגת  10%

 (לא עובר/עובר, תרגילים קצרים 3-5ינתנו )תרגילי מיומנויות אקדמיות  10%

 . שיתעבודה אי 50%

 (:ייתכנו שינויים)תוכנית הקורס 

 . מעבר לקרבות דיסציפלינריים: היכרות והצהרת כוונות  27.10

 : קריאת חובה

 .15.6.2012, מוסף הארץ. כך הפסיכולוגיה יכולה להרוס מחאה חברתית. אווה, אילוז

edge/1.1731183-http://www.haaretz.co.il/magazine/the 

רדוקציה פשטנית ובורות כקרדום לחפור , אי הבנה. הקר וערן רולניק-ענת פלגי, איתמר, לוי

 .23.6.2012 ,מוסף הארץ. בו

.1736679http://www.haaretz.co.il/magazine/1 

 6.7.2012 ,מוסף הארץ. סיבוב שני: הסוציולוגיה נגד הפסיכולוגיה. אווה, אילוז

edge/1.1748968-http://www.haaretz.co.il/magazine/the 

 .31.8.2012 ,הארץמוסף . פ אווה אילוז"החיים ע. סייד, קשוע: קריאת רשות

http://www.haaretz.co.il/magazine/sayed/1.1812885 

 

  אוטיזם: מקרה ראשון 3.11

 : קריאת חובה

Eyal, Gil (2013). For a Sociology of Expertise: The Social Origins of the 

Autism Epidemic. American Journal of Sociology. 118(4):863-907. 

http://www.jstor.org/discover/10.1086/668448?uid=3739256&uid=2129&uid=2

&uid=70&uid=4&sid=21104393026891 

 :קריאת רשות

 Gil Eyal et. al. 2010. The Autism Matrix. Polity Press. 

  

http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/1.1731183
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1736679
http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/1.1748968
http://www.haaretz.co.il/magazine/sayed/1.1812885
http://www.jstor.org/discover/10.1086/668448?uid=3739256&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104393026891
http://www.jstor.org/discover/10.1086/668448?uid=3739256&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104393026891
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 (הדרכת ספריה)נורמלי ופתולוגי   10.11

 .חיפוש מקור –תרגיל מיומנות אקדמי ראשון לשבוע הבא 

כללים , 3פרק . הכללים של המתודה הסוציולוגית(. 2006. )אמיל, דורקהיים: קריאת חובה

 .93-114להבחנה בין הנורמלי לפתולוגי 

 

 נורמלי ופתולוגי 17.11

 :קריאת חובה

Allen, Frances. 2013. Saving Normal: An Insider’s Revolt Against Out of 

Control Psychiatric Diagnosis, DSM-V, Big Pharma, and the Medicalization of 

Ordinary Life. Chapter 1. Pages 3:33  

 :את הלומדה לאוריינות מידע( ולסיים תוך שלושה שבועות)חובה להתחיל 

 http://www.smkb.ac.il/aha/information%20literacy_2007/open.htm# 

 

 רקע הסטורי 24.11

תולדות בתוך פוקו, מישל.  180-206. הולדת בית המשוגעים. עמודים 1972פוקו, מישל. 

 כתר.השיגעון בעידן התבונה. 

 :קריאת רשות

: מחלות נפש. עמודים 8. תולדות הרפואה: מהיפוקרטס ועד ימינו. פרק 2009פורטר, רוי. 

275-300. 

 

  .מערכת העיסוקים 1.12

 :קריאת חובה

Abbot, Andrew. 1988. The Construction of the Personal Problems Jurisdiction. 

Chapter 10 (pp 280-314) in: Abbot, A. The System of Professions. U. of 

Chicago Press. 

 11ופרק ( 33-59) 2-ו 1פרקים , 20-32ו 1-9ובמיוחד עמודים, ההקדמה: קריאת רשות

 .מאותו ספר( 315-326)

 

http://www.smkb.ac.il/aha/information%20literacy_2007/open.htm
http://www.smkb.ac.il/aha/information%20literacy_2007/open.htm
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 מדיקליזציה 8.12

Conrad, Peter. 1992. Medicalization and Social Control. Annual Review of 

Sociology. 18:209-232   

 (214)חובה לקרוא עד עמוד 

 

Conrad, Peter. 2005. The Shifting Engines of Medicalization. Journal of 

Health and Social Behavior. 46(1):3-14 

 

Ballard, Karen and Mary Ann Elston. 2005. Medicalization: A Multi 

Dimensional Concept. Social Theory and Health 3(3):228-241 

 

  .ממציאים אנשים –שיום דינמי  15.12

 :קריאת חובה

Hacking, Ian. 2006. Kinds of People: Moving Targets. Proceedings of the 

British Academy. 151:285-318. 

  –גרסאות אחרות של אותו טיעון : קריאת רשות

Hacking, Ian. 2006. Making Up People. London Review of Books 28(16) 

http://www.wwild.org/Victims%20of%20Crime/Downloads/Research/Disability

%20Theory/Hacking%20n.d.pdf 

Hacking, Ian. 1999. The Social Construction of What? Harvard University 

Press 

 :מקרים שלא נגיע אליהם

Hacking, Ian. 1995. Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences 

of Memory. Princeton University Press. 

Waidzunas, Tom. 2012. Young, Gay and Suicidal: Dynamic nominalism and 

the Process of Defining a social problem with statistics. Science Technology 

and Human Values. 37(2):199-225. 

http://sth.sagepub.com/content/37/2/199.full.pdf+html 

http://www.wwild.org/victims%2520of%2520crime/downloads/research/disability%2520theory/hacking%2520n.d.pdf
http://www.wwild.org/victims%2520of%2520crime/downloads/research/disability%2520theory/hacking%2520n.d.pdf
http://sth.sagepub.com/content/37/2/199.full.pdf+html
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 תרגיל מיומנות אקדמית שני: הגשה של הצעה לשאלת מחקר לשבוע הבא )עד פסקה(.

 

 .מהי תסמונת דחק פוסט טראומטית 22.12

 .1פרק . טראומה והחלמה. ודית לואיס הרמן'ג

 שאר הספר של הרמן: קריאת רשות

 

 מקורות הטראומה 29.12

Scot, Wilbur J. 1990. PTSD in DSM III: A case study in the politics of 

diagnosis and disease. Social Problems 37(3):294-310. 

Brunner, Jose. 2002. Identifications, Suspicions, and the History of Traumatic  

Disorders. Harvard Review of Psychiatry 10:179-84. 

 (במודל) DSM Vועד  DSM iii-R-ב PTSDהגדרת 

 : קריאת רשות

Young, Allan. 2004. When Traumatic Memory was a Problem: On the 

historical antecedents of PTSD. In Rosen, Gerald M. PostTraumatic Stress 

Disorders: Issues and Controversies. Wiley. 

Young, Allan. 1995. The Harmony of Illusions. Princeton University Press. 

 

 . I אפידמיולוגיה מקומית –טראומה  5.1

 :חובה

 .5:55-73 מפתח. טראומה עיקשת. 2012. אפי זיו 

 :רשות

-חשיפה ותגובות פוסט: בצל האינתיפדה. 2005. אביטל לאופר ותמר לביא, זהבה, סולומון

בריאות (. עורכים)אלי ואבי בלייך , בתוך זומר 3פרק . טראומטיות של מתבגרים בישראל

 .רמות .הנסיון הישראלי: הנפש בצל הטרור

, חשיפה לטרור: כשעמי נלחם במדינתי. 2005. אברם-חן ומאיה פלד-קרן אור, אלי, זומר

(. עורכים)אלי ואבי בלייך , בתוך זומר 4ק פר. מצוקה והתמודדות בקרב ערביי מדינת ישראל

 .רמות .הנסיון הישראלי: בריאות הנפש בצל הטרור
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 2אפידמיולוגיה מקומית  -טראומה  12.1

 :חובה

הבניית נאראטיב ההתנתקות : התנתקות כטראומה אידיאולוגית. 2013. גליה פלוטקין

מיכל , נדב', דווידוביץ: בתוך. במפגש בין האתוס הדתי לבין האתוס הפרופסיונאלי הטיפולי

 .זכרון וייצוג, עיונים ישראלים בזהות: בסימן טראומה(. עורכים)אלברשטיין ורקפת זלשיק 

 .הוצאת אוניברסיטת בר אילן

 

סיפור הקמתה של : שוק וחברה אזרחית, שיח הטראומה בין מדינה. 2013. קרן פרידמן פלג

מיכל אלברשטיין ורקפת זלשיק , נדב', וביץדוויד: בתוך'. הקואליציה הישראלית לטראומה'

 . הוצאת אוניברסיטת בר אילן .זכרון וייצוג, עיונים ישראלים בזהות: בסימן טראומה(. עורכים)

 

 .חובות הוראת מיומנויות אוריינות, ורעיונות לעבודות, סיכום –שיעור סיום  19.1

 

 עמודים(. 3חובת הגשה של הצעת עבודה בסוף חופשת הסמסטר ) –חופשת סמסטר 

 שיעורים נוספים יקבעו בתיאום וכתלות בנושאי העבודות. 

 

 

  .המגוון המיני" גילוי" 9.3

 : קריאת חובה

משתלה של סטיות  II:2פרק . הרצון לדעת: כרך ראשון. תולדות המיניות( 1976. )מישל, פוקו

 .הקיבוץ המאוחד. 29-53עמודים . מדע המין  IIIוגם פרק 

עמליה זיו ואורן , יאיר, בתוך קדר 1פרק . התפקיד ההומוסקסואלי( 1968. )מרי, מקינטוש

לסביים ותיאוריה -מבחר מאמרים בלימודים הומו: מעבר למיניות. 2003(.עורכים)קנר 

 (.גישה לספר אלקטרוני דרך קטלוג הספריה. )הקיבוץ המאוחד. קווירית

 (.בהיי לרן. )נייר עמדה בנושא טיפולי המרה(: 2011)הסתדרות הפסיכולוגים בישראל 

 

 רשות:
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Dreschner, Jack. 2010. Queer Diagnostics: Parallels and Contrasts in the 

History of Homosexuality, Gender Variance, and the Diagnostic and Statistical 

Manual. Archives of Sexual Behavior. 39(2):427-460 

 

 

 :קריאת חובה מיניות וזהות 16.3

Epstein, Steven. 1991. Sexuality and Identity: The Contributions of Object 

Relations Theory to a Constructionist Sociology. Theory and Society. 20:825-

873. 

 

 פגישות אישיות 23.3

ת סקירת ספרו  -ובת הגשה של תרגיל מיומנות אקדמית שלישי חופשת פסח, ובסופה ח

 עמודים( 3פריטים, עד  8)לפחות 

 

 הכנת רשימות ביבליוגרפיות וקביעת פגישות אישיות 13.4

 הצגת עבודות בכיתה 11.5

 הצגת עבודות בכיתה 25.5

 הצגת עבודות בכיתה  9.6

 הצגת עבודות בכיתה 16.6

 סיכום.  22.6

 

 בהצלחה
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 בית, משפחה, עבודה

 סמינר ב.א. 

 

 דר' ניצה ברקוביץ

 372, חדר 15-16שעת קבלה: יום ג' 

 

 )יתכנו שינויים ברשימת הקריאה(

 

 

 מטרת הקורס:

ההבחנה וההפרדה בין הבית והמשפחה מצד אחד והעבודה מצד שני צמחו עם המהפיכה 

ירה הביתית . יחד איתם קיבלה ההבחנה בין הספ19התעשייתית והתמסדו במהלך המאה ה 

והספירה הציבורית את דיוקנה הנוכחי. הבחנות אלה מתקשרות באופן ישיר לסדר המגדרי 

ומארגנות את הקטגוריות של "נשיות" ו "גבריות". יחד עם זאת, בתקופה הנוכחית מתרחשים 

משא ומתן תהליכים המטשטשים את הגבולות והמארגנים מחדש את הקטגוריות ומאפשרים 

ת של גבריות ונשיות ונסיונות להגדרה מחודשת של קטגוריות תרבותיות מחודש על משמעו

במהלך הקורס אנו נעמוד על תהליכים אלה וכיצד הם באים לידי ביטוי בהקשר אלו. 

 הישראלי. 

 

ניסוח  –למידה של מיומנויות אקדמיות וכתיבה מדעית חלק חשוב מהקורס יוקדש גם ל

פרות רלבנטית, תכנון וביצוע מחקר, כללי כתיבה. שאלת מחקר, הכרת מאגרי מידע, איתור ס

בנוסף לכתיבה נלמד גם קריאה: קריאה והבנה של המאמר המדעי. הלמידה תתבצע גם 

  בכיתה וגם במסגרת עבודה עצמאית של הסטודנטים.
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 דרישות הקורס: 

 קריאת מאמרי החובה )מצוינים ב *( והשתתפות בדיונים בכיתה.  

הגשת שלוש מטלות קצרות של מיומנויות אקדמיות שמטרתן להכין אתכם לקראת הגשת 

המטלה הסופית שהיא כתיבת עבודת מחקר. מועדי הגשת המטלות יתפרסמו בתחילת 

 הסמסטר. 

כתיבת עבודת מחקר אמפירית )במתודולוגיה איכותנית או כמותית( על נושא לפי בחירתכן/ם 

 סגרת הקורס. המתקשר ולסוגיות שנידונו במ

 )א(. יש לקבל אישור על הנושא לקראת סוף סמסטר א'. 

 )ב( הצגת העבודה )הנושא, שאלות המחקר וממצאים ראשוניים( בפני הכיתה לקראת 

 סוף סמסטר ב' לצורך קבלת משוב והתייעצות.     

 30.9.16)ג( הגשת העבודה הסופית בתאריך 

 

 נוכחות חובה

 לעבור את הקורס. על מנתיש לעמוד בכל המטלות 

 

 מהלך סמסטר א' וחלקו הראשון של סמסטר ב' יוקדשו להרצאות ולדיונים במאמרים.

 חלקו השני של סמסטר ב' יוקדש לפגישות להדרכה אישית, ולדיווח על התקדמות בעבודה.

 

 

 

 הרכב הציון:

 

 השתתפות בכיתה 10%

 מטלות המיומנויות האקדמיות 20%

 העבודה הסופית 70%
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 ית וההקשר הישראליב-בודה/משפחהע –צמיחת ההבחנות פרטי/ציבורי 

 

"יחסי עבודה משפחה: המקרה של נשים במעמדות הביניים  .2001דפנה יזרעאלי. **

, "מעשה ידיה": אשה בין עבודה ומשפחה. 7האשה ביהדות, סדרת דיונים מס' בישראל" 
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 ". עיונים בתקומת ישראל. גליון מיוחד "מגדר בישראלזכויות אדםליברליזם ל

 

 

אתגור, תחזוק והגדרה מחדש של הגבולות וההבחנות בין הפרטי והציבורי, בית/משפחה 

 ועבודה

 

 

** Nippert-Eng, Christena. 1995. "Introduction." In: her book Negotiating 
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Pp.1-30. 
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 .181-240חרגול הוצאה לאור. עע'  :. תל אביבטק-ות בחברת הייתרבות: שליטה ומסיר

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713705926~db=all
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713705926~db=all~tab=issueslist~branches=22#v22
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g714857877~db=all
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 עושים בלעדיהן? סבתות: מה היינו

/http://blogs.haaretz.co.il/abbadigitali/364 

 

 תרופת סבתא: ההורים עובדים והסבים מטפלים בילדים

 

http://blogs.haaretz.co.il/abbadigitali/364/
http://www.themarker.com/career/1.628297


 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש

 תואר ראשון

 

 

 

 

27 

 

 

 

The World’s toughest job 

https://www.youtube.com/watch?v=HB3xM93rXbY 

 

 

  18.4.2010? האם הגבר הוא האמא החדשהצפי סער. 

http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1018,209,48342,.aspx 

 

. "ארגון "ישן" אבות "חדשים" " קצינים לוחמים בין הקריירה 2013יונה, מיטל. -ערן **

כתב העת ) .62-1, עע' 2גליון . מיגדר: כתב עת למיגדר ופמיניזם, הצבאית לאבהות"

 מקוון.

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HB3xM93rXbY
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1018,209,48342,.aspx
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Capitalism. Pp. 70-97. 

 

 !Tupperwareהקרנת הסרט:  : 

 

 

( "מתכנתות מחדש את הנשיות? הבניית זהות מיגדרית 2008. )2010** מיכל פרנקל. 

י". מתוך: ניצה ברקוביץ ק בישראל בין הֵסֶדר המיגדרי הגלובלי והמקומט-בתעשיית ההיי

 רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. .סוציולוגיה של ארגונים)עורכת(. 
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Feiler, Bruce (2013). "Agile programming - for your family". TED. 

(http://www.ted.com/talks/bruce_feiler_agile_programming_for_your_family). 

Retrieved 28.12.14. 
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. "רעיית המנהל: תפקיד ארגוני, חברתי ומשפחתי". מתוך: "נשים 2007** ניצה ברקוביץ. 
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 להשלמה:

 ומושגיםחומר רקע 
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. בעריכת ניצה ינאי : מבוא ללימודי מיגדרדרכים לחשיבה פמיניסטיתהעבודה". מתוך: 

 ברסיטה הפתוחה. ואחרות. האוני

 

 . 17, גליון  כוורת. משפחות בישראל: מגמות ומאפיינים. 2009ביז'אוי, סילביה. 

 

 

Kandiyoti, Deniz. 1988. "Bargaining with patriarchy." Gender & society 2(3): 

274-290. 

 

Walby, Sylvia. 1990. "From private to public patriarchy: The periodisation of 

British history." Women’s Studies International Forum. 13(1-2): 91-104. 

  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02775395
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 האדם בתוך סביבתו: טבע, טכנולוגיה וחברה 

Humans in their Surroundings: Nature, Technology and Society 

 

 . dafnash@bgu.ac.ilורטש . דוא"ל: -: ד"ר דפנה שירמרצה

 

 . יש לתאם מראש דרך המייל.2:001-: יום ג' בשעות קבלה

 

 12:00-10:00: יום שלישי, מועד ומיקום ההרצאות

 

 

 : יאור הקורסת

קורס זה בוחן את הקשר בין בני אדם לבין סביבתם הטבעית והמלאכותית. מטרת הקורס 

היא להראות כיצד חברות אנושיות הופכות להיות מי שהן באמצעות קשריהן עם הסובב 

משנות את סביבתן. הקורס יתחלק לשלושה חלקים מרכזיים: בעת מעצבות ו-אותן, ובו

ל סביבה נבחן את תפקידיה החומריים, טכנולוגיה, כאשר עבור כחיים ו-אקולוגיה, בעלי

 החברתיים והסמליים בחיים האנושיים.

 

 :מטלות הקורס

 

בקורס. לא ניתן לגשת למבחן ללא *** חובה להשלים את שתי המטלות בכדי לקבל ציון 

 קבלת ציון בבוחן.

 שקלול הציון אופן מילוי הדרישות דרישות הקורס

 20% במהלך הסמסטר בוחן אמצע

 80% תקופת מבחנים מבחן מסכם

mailto:dafnash@bgu.ac.il
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 שראליתהחברה הי

 

 דניאל ממן פרופ'

 

  2015-2016ע"ה תש

 

 )סמסטר ב'( 102-1-0029-1; )סמסטר א'( 102-1-0019-1מספר קורס: 

            

 צוות הקורס:

 פרופ' דניאל ממן

 מוריס-גב' טל גורינג

 גיל-גב' נעה פני

 

 זמני השיעור והתרגילים 

 9:45-8:15  'ביום ב השיעור מתקיים

 6אולם , 26סמסטר א': בנין 

 

 תרגילים:

  

 מוריס-גב' טל גורינג – 10-12יום א: 

 מוריס-גב' טל גורינג  -12-14: איום 

 גיל-יגב' נעה פנ  -12-14יום ד: 

 גיל-גב'נעה פני – 16-18יום ד: 

 

 שעות קבלה:

 , 08-6428244, טלפון 377, חדר 14:30-15:30פרופ' דניאל ממן, יום ב 

 dmaman@bgu.ac.ilדואר אלקטרוני: 

mailto:dmaman@bgu.ac.il
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 goringta@post.bgu.ac.ilמוריס: -גב' טל גורינג

 noapney@post.bgu.ac.ilגב' נעה פני גיל: 

 

 :אור השיעור ומטרותיות

השעור יעסוק בניתוח התכונות האופיניות לחברה הישראלית ובעיותיה המיוחדות החל 

ל השיעור להקנות ידע, ש. המטרה 2000-ראשית שנות הלמדינתית ועד -מהתקופה הטרום

כלים לניתוח וכן לפתח חשיבה ביקורתית. השיעור יתמקד במבחר שאלות יסוד כגון 

, מלחמה וצבא; כלכלה קליטה; סכסוך-עלייה-הרחברה; הגי-המשכיות ושינוי; יחסי מדינה

חברה ושסעים חברתיים. הניתוח יעשה סביב שני צירים עיקריים: שינוי והמשכיות ושילוב 

 והתבדלות.

 

 מתכונת השיעור והתרגילים:

 השיעור

השיעור יתנהל באמצעות הרצאות פרונטליות וקבוצות תרגיל. מטרת ההרצאות הפרונטליות 

של הנושאים השונים. השיעורים השונים יאורגנו סביב ראשי פרקים  לפרוש יריעה רחבה

 . Moodleאשר נמצאים באתר הקורס. ניתן להגיע לאתר הקורס באמצעות מערכת 

 כל תלמידי הקורס רשומים באתר וניתן להגיע אליו דרך הכתובת:

.il/?lang=enhttp://moodle2.bgu.ac 

 הכניסה באמצעות שם משתמש והסיסמא האישית שלכם.

 רצוי להביא לכל שיעור את ראשי הפרקים של השיעור.

  

 התרגילים

התרגילים הנם רשות, אך עם זאת מומלץ ביותר להשתתף בהם. מנסיון העבר, סטודנטים 

 שהשתתפו בתרגילים  הגיעו להישגים גבוהים יותר מאחרים.

מסגרת התרגילים מאפשרת דיון מעמיק בפריטי הקריאה, אשר כולם בעברית, וכן חיבור של 

פריטי הקריאה עם ההרצאות הפרונטליות. בנוסף על כך במהלך התרגילים נרחיב בסוגיות 

אשר לא ניתן לכסות אותן בהרצאות הפרונטליות. השתתפות בתרגילים מחייבת קריאה של 

mailto:goringta@post.bgu.ac.il
mailto:noapney@post.bgu.ac.il
http://moodle2.bgu.ac.il/?lang=en


 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש

 תואר ראשון

 

 

 

 

40 

סטודנטים שלא קראו טרם המפגש רצוי שלא כן -וונטיים ועלהרל הביבליוגרפייםהפריטים 

 . מומלץ להביא את הפריטים הביבליוגרפיים הרלוונטים לתרגיל.יגיעו לתרגיל

 

הסטודנטים מתבקשים להגיע לקבוצה לה נרשמו ולא להחליף קבוצות. אנו נעביר דף * 

  נוכחות בתרגילים כדי לוודא שכל המשתתפים רשומים.

 

 ר  חובות השיעו

 

ציון עובר בכל אחת מהן הוא תנאי מעבר בקורס. אין כל אפשרות בקורס ארבע חובות. 

המועדים הרשומים הם מועדים מתוכננים, אשר יקבלו  לפסוח על מילוי אחת מהמטלות.

 אישור סופי מהמזכירות

 

 4.12.2015 -- ידע היסטורי  בוחן

וחובה  אין מועד ב'מדובר בבוחן מהציון הסופי. היות ו 20%בוחן הידע ההיסטורי מהווה 

 לגשת לבוחן בתאריך שנקבע. מי שלא יגש לא יוכל לסיים את הקורס. 

המטרה של הבוחן להביא לידי כך שכל הסטודנטים יישלטו בתהליכים היסטוריים ומושגים 

מרכזיים בחברה הישראלית החל מהתקופה הטרום מדינתית ועד ימינו. רובכם  למדתם 

יכון וגם קודם לכן חלקים נרחבים מההיסטוריה של החברה הישראלית במסגרת ביה"ס הת

 ן, חלק לא מבוטל מהמושגים והתהליכים מוכרים לכם.  כ-ועל

  

 

 ערכנו מקראה של חומר הקריאה לבוחן וניתן לרכוש את המקראה:

 בבית הסטודנט – בקופימדיה

 .במודולהחומרים נמצאים גם 

 

   – 1וחן קריאה מס' ב

מהציון הסופי. היות ומדובר בבוחן אין מועד ב'  15%כמחצית מהמאמרים מהווה בוחן על 

 וחובה לגשת בתאריך שנקבע. מי שלא יגש לא יוכל לסיים הקורס.
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כן -המטרה של הבוחן למנוע מצב שבבחינה הסופית מרוכזת כמות גדולה של חומר ועל

 החלטנו לבחון את מידת היכרותכם עם חלק המאמרים.

  

  – 2מס' קריאה  בוחן.  3

מהציון הסופי. היות ומדובר בבוחן אין  15%בוחן על כמחצית שנייה של המאמרים מהווה 

 מועד ב' וחובה לגשת בתאריך שנקבע. מי שלא יגש לא יוכל לסיים הקורס.

 

 הציון הסופי 50% – סופיתבחינה 

 

 

בבית  – בקופימדיהערכנו מקראה של כל פריטי הקריאה וניתן לרכוש את המקראה 

 הסטודנט.

 

 .במודולבנוסף, כל פריטי הקריאה נמצאים 
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 א. המשכיות ושינוי 

 

 רי רשימת קריאה למבחן ידע היסטו

 

, עמ'; 1969אביב, דביר, -, כרך ג', תלתולדות עם ישראל.  בן ששון חיים הלל )עורך(, 1

262-271 ;297-301 ;313-319 ;340-350 

 

(, ארץ ישראל, ירושלים, ספרית פועלים, תשנ"ג, עמ'  1) 6, כרך האנציקלופדיה העברית. 2

726-748 ;766-828 

 

במחתרת מארצות האיסלם: פרשיות העפלה והגנה, . סעדון חיים ויואל רפל )עורכים(, 3

 .25-36, עמ' 1997ירושלים, מכון בן צבי, 

 

 , תשנ"ג, עמ'   (, מדינת ישראל, ירושלים, ספריית פועלים2) 6, כרך האנציקלופדיה העברית. 4

51-191. 

 

, עמ' 2014ם, מרכז זלמן שזר, , ירושלי1881-2000. אניטה שפירא, ככל עם ועם: ישראל 5

13-33 ,327-424. 

 

 : מחלוקות בסוציולוגיה הישראליתב

 

 ביב, רסלינג,א-,תלהזמן של ה'פוסט': לאומיות והפוליטיקה של הידע בישראל. אורי רם, 1

 71-126, עמ' 2006
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 מדינה וחברה .ג

 

החברה הישראלית: ברה בישראל", אורי רם )עורך(, ח-. ברוך קימרלינג, "יחסי מדינה1

 .328-350, עמ' 1993 ברירות הוצאה לאור,, אביב-תלהיבטים ביקורתיים, 

 

 מוסדי;מבנה  ;המערכת הפוליטית בישראל: שנים ראשונותיצחק גלנור, דנה בלאנדר, . 2

-475, עמ' 2013אביב, עם עובד, -תלהתנהגות פוליטית; בעיות לא פתורות; הדמוקרטיה, 

521 . 

 

עיונים דני פילק, "אנחנו העם )אתם לא!(: פופוליזם מכיל ופופולזם מדיר בישראל",  .3

 28-48: עמ' 20, 2010, בתקומת ישראל

 

מוקרטיה או דמוקרטיה ד-סמי סמוחה, "המשטר של מדינת ישראל: דמוקרטיה אזרחית, אי .4

 .565-630, עמ' 2, 2000, סוציולוגיה ישראליתאתנית", 

 

 . ריבוד בחברה הישראלית ד

 

הרקע לאי השוויון האתני  "תרבות מערבית, תיוג אתני וסגירות חברתית: ,עזיזה כזום.  1

 .385-428 , עמ'(2א) ,1999 סוציולוגיה ישראלית,, בישראל"

 

, עמ' 32, 2008, אלפייםמזרחי בישראל", ה-אורי כהן נסים ליאון, "לשאלת המעמד הבינוני. 2

83-101 . 

 

ני לא רוצה לעצמי זהות אתנית': גבולות חברתיים ומחיקתם לוי, "'אבל א-אורנה ששון

 .101-129, עמ' 33, 2008, תיאוריה וביקורתבשיחים עכשווים של אשכנזיות", 
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-25, עמ' 2002, ירושלים, כתר הוצאה לאור, הדור הזקוףולה אבו בקר, . דני רבינוביץ, ח'א4

79. 

   

י בישראל", אבי בראלי, דניאל גוטווין, טוביה שוויון הלאומ-. אמל ג'מאל, "על דפוסי כינון האי5

, ירושלים ושדה 2005, חברה וכלכלה בישראל: מבטי היסטורי ועכשוויפרילינג )עורכים(, 

 .  145-182בי, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, עמ' בוקר, יד יצחק בן צ

 

"דינמיקות של הכלה והדרה במדינת הרווחה הישראלית: בניית מדינה זאב רוזנהק, . 6

דורות, מרחבים, זהויות: וכלכלה מדינית", חנה הרצוג, טל כוכבי, שמשון צלניקר )עורכים(, 

, ירושלים, מכון ון ליר בירושלים,, הוצאת 2007, מבטים עכשווים על חברה ותרבות בישראל

 .317-349הקיבוץ המאוחד, עמ' 

  

עמד הנשים הישראלי על מ-. חנה הרצוג, "המשפחה הלוחמת: השפעת הקונפליקט הערבי7

בשם הביטחון: סוציולוגיה של שלום בישראל", מאג'ד אלחאג,אורי בן אליעזר )עורכים(, 

, חיפה וירושלים, הוצאת הספרים של אוניברסיטת 2003, ומלחמה בישראל בעידן משתנה

 . 419 -401חיפה, פרדס הוצאה לאור, עמ' 

 

 קליטה ועלייה הגירה . ה

 

הגזעה בגיור -. יהודה גודמן, "אזרחות, מודרניות ואמונה במדינת הלאום: הגזעה ודה1

גזענות מהגרים רוסים ומהגרים אתיופיים בישראל", יהודה שנהב ויוסי יונה )עורכים(, 

 .381-415, ירושלים, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, עמ' 2008, בישראל

 

. אורי  בן אליעזר, "'כושי סמבו, בילי בילי במבו': כיצד יהודי הפך שחור בארץ המובטחת", 2

, ירושלים, מכון ון ליר והקיבוץ 2008, גזענות בישראליהודה שנהב ויוסי יונה )עורכים(, 

 .130-157המאוחד, עמ' 
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 . דת ומדינה  ו

    

אפשרויות מבט אחרות", יוסי  –יות בישראל "מבוא: דתיות וחילונ יהודה גודמן, יוסי יונה,. 1

, מערבולת הזהויות: דיון ביקורתי בדתיות ובחילוניות בישראליונה, יהודה גודמן )עורכים(, 

 . 9-38, ירושלים, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, עמ' 2004

 

  

תרבות . דב שווורץ, "האם סיימה הציונות את תפקידיה? פרספקטיבה ציונות דתית", 2

  223-255, 14, 2012, דמוקרטית

  

. שטדלר נורית, "להתפרנס או לחכות לנס: המלכוד החרדי והשתקפותו ביחסי תורה 3

חרדים ישראליים: השתלבות בלא טמיעה?, ועבודה", עמונאל סיוון וקימי קפלן )עורכים(, 

  .32-55, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מכון ון ליר, עמ' 2003

 

, 15, 2013ואציה המזרחית בחברה החרדית בישראל והתגובות לה",  נסים ליאון, "הסיט. 4

161-191. 

 

  צבא סכסוך, מלחמה ו .ז

 

ביב, עם א-, תליתר-ברה בעומסח -מצוקות באוטופיה: ישראל דן הורוביץ, משה ליסק, . 1

 .240-271, עמ' 1990עובד, 

 

-123, עמ' 4, 1993רת, תיאוריה וביקוברוך קימרלינג, "מיליטריזם בחברה הישראלית", . 2

140. 
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-אורי בן אליעזר, "החברה הצבאית והחברה האזרחית בישראל: גילויים של אנטי. 3

ליעזר )עורכים(, א-ילטריזים בעידן פוסט הגמוני", מאג'ד אלחאג' ואורי בןמ-מילטריזים ונאו

 .29-76, עמ' 2003, בשם הביטחון: סוציולוגיה של שלום ומלחמה בישראל בעידן משתנה

 

קצא", א-. יגיל לוי, "מלחמת הפריפריות: המיפוי החברתי של הרוגי צה"ל באינתיפדת אל4

 .39-69, עמ' 27, 2005, תיאוריה וביקורת

 

 . כלכלה וחברהח

  

"האם הגלובליזציה והליברליזציה 'נרמלו' את הכלכלה המדינית בישראל?", . מיכאל שלו, 1

אביב, -, תלההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלישלטון דני פילק ואורי רם )עורכים(, 

 84-115, עמ' 2004הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים, 

 

משפט . דניאל ממן, "שינויים מבניים ב'כלכלה הגדולה' ובקבוצות העסקיות בישראל", 2

 . 123-157, כרך ח, 2008, ועסקים
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 יסודות הסוציולוגיה 

 

  מרצי הקורס: 

 וןר-ד"ר סיגל נגר -סמסטר א'

 פרופ' לב גרינברג -סמסטר ב'

 

  מתרגלות הקורס: 

 גב' נטלי עוז

 גב' יעל ביאלר

 גב' למא סולמיאן

 תיאור הקורס:

בקורס זה יילמדו הסוגיות הבסיסיות בסוציולוגיה והגישות אליהן, החל מהיווצרותה של 

כ"מודרניות מאוחרת" או "פוסט הסוציולוגיה בעת המודרנית ועד תקופתנו המוגדרת 

 מודרנית".

 

-בסמסטר א' יידונו שש גישות מרכזיות בסוציולוגיה: הפרדיגמה הפונקציונליסטית

סטוקטוראליסטית, הבנייה חברתית של המציאות, הפרדיגמה המרקסיסטית, הגישה 

 ודרנית והחשיבה פמיניסטית.מ-הוובריאנית, החשיבה הפוסט

המחקר הסוציולוגי הקלאסי והעכשווי מפרספקטיבות שונות. בסמסטר ב' נבחן את נושאי 

הציר לאורכו יבחנו הסוגיות הסוציולוגיות ינוע מהיחיד דרך ארגונים, מוסדות וקבוצות עד 

ללאומיות והשפעות הגלובליזציה. הנושאים שנדון בהם: סוציאליזציה, סטייה, מערכת 

 ני עובדים, מדינה וגלובליזציה. החינוך, ארגונים, כוח )סוציולוגיה פוליטית(, ארגו

 

 דרישות הקורס: 

מהמפגשים( וקריאה שוטפת של  85%חובת נוכחות קבועה בהרצאות ובתרגולים )לפחות 

 המאמרים. יש להגיע אל התרגול עם המאמר הרלוונטי לאחר קריאתו כשהוא ממורקר. 
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מהציון  40%-במהלך השנה יתקיימו שלושה בחנים ושתי עבודות. מטלות אלו מהוות כ

בקורס. הגשת שתי העבודות הינה חובה. מבין שלושת הבחנים יילקחו בחשבון שני הציונים 

 מהציון. 10%ין מועד ב' לבוחן שמשקלו א -הגבוהים ביותר. על פי תכנון האוניברסיטה

 -הגשת העבודות תעשה בזוגות או אינדוידואלים. בשום אופן לא בשלשות. משקל כל עבודה

במועד  23:00הסופי בקורס. העבודה תוגש דרך מערכת המודל עד השעה מהציון  10%

 שנקבע.

 מועדי הבחנים והעבודות מפורסמת בהמשך הסילבוס. עליכם להיערך בהתאם.

 

מהציון הסופי  60%בסוף השנה תתקיים בחינה על כול החומר )סמסטר א'+ב'( שתהווה 

 בקורס. 

 

בתוספת לקריאת החובה מצורפת קריאת רשות המרחיבה והמעמיקה את הגישות 

והתיאוריות שילמדו בשיעורים ובתרגולים. כמו כן, בשתי העבודות תוכלו להסתמך על מאמרי 

 רשות רלוונטיים כדי לזכות בנקודות בונוס כפי שייקבע בהמשך. 

 

 להגשת עבודות ובחנים: םמועדים טנטטיביי

במרץ  6ותוגש לבדיקה בתאריך  2016ינואר  17תימסר לסטודנטים בתאריך עבודה ראשונה 

 מרץ(.  20)החזרת העבודות הבדוקות  23:00עד השעה 

 2016ינואר  10בוחן ראשון יתקיים בתאריך 

 2016מאי  5בוחן שני יתקיים בתאריך 

עד  2016יוני 2-ותוגש לבדיקה בתאריך ב  2016מאי  19עבודה שנייה תימסר לסטודנטים ב 

 יוני( 16)החזרת העבודות הבדוקות  23:00השעה 

 2016יוני  23בוחן שלישי בתאריך 
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 להלן קריאת החובה לסמסטר א':

 מבוא

 הכללים של המתודה הסוציולוגית, ( "מהי עובדה חברתית". מתוך:2006.דורקהיים, א., )1

 .66 -57אביב: רסלינג. עמ' -תל

 

 

 יונליסטיתצפונק-הפרדיגמה הסטרוקטורליסטית

2. Parsons, T., )1972( “The Concept of Society: the Components and Their 

.24-pp. 5 Societies, Interrelations”, in  

 

 תל  יסודות הסוציולוגיה,( "הגישה הפונקציונליסטית", 1983*קריאת רשות: שפירא, י. )     

 . 176-180אביב: עם עובד. עמ'       

     

( "כמה עקרונות של הריבוד החברתי", מתוך ליסק מ. )עורך( 1973. דיוויס, ק. ומור ו.א., ) 3

  .99-111’ אביב:: עם עובד עמ -תל  סוגיות  בסוציולוגיה ,

 

 הפרדיגמה של הבניה חברתית של המציאות

, 202-205, 13-24’ יב: דביר, עמאב -, תלהצגת האני בחיי היומיום ( 1989. גופמן, א. )4

214-212. 

היחיד והסדר לר ונווה )עורכים(, ה-( "מיסוד", מתוך רוט1989. ברגר, פ.ל. ולאקמן, ת., )5

 .953-408’ אביב: עם עובד, עמ-תל החברתי,

 

 הפרדיגמה המרקסיסטית

לר ונווה, ה-[( "המניפסט הקומוניסטי", מתוך רוט1989] 1848. מרקס, ק. ואנגלס, פ., )6

 .306-295’ אביב: עם עובד, עמ-תלרתי,  היחיד והסדר החב

’ עמ כתבים נבחרים א',( "מבוא לביקורת הכלכלה המדינית", 9591-1955. מרקס, ק., )7

255-252 
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 הפרדיגמה הווביראנית

האתיקה הפרוטסטנטית ורוח ( "האסקזה ורוח הקפיטליזם" מתוך: 1984. ובר, מ., )8

 .76-90' אביב: עם עובד. עמ-תל הקפיטליזם,

 

האתיקה הפרוטסטנטית ורוח ( "פתח דבר" מתוך: 1984* קריאת רשות: ובר, מ., )

 .1-10אביב: עם עובד. עמ' -תל הקפיטליזם,

 

-תל סוגיות בסוציולוגיה,( "מעמד, סטטוס, מפלגה", מתוך ליסק מ. )עורך( 1973. ובר,מ., )9

 .71-58’ אביב: עם עובד עמ

 

 

 ותפירוק הנחות היסוד של החשיבה המודרני

 מודרנית-החשיבה הפוסט

ירושלים:  תולדות השיגעון בעידן התבונה.( "הכליאה הגדולה". בתוך: 1972. פוקו, מ. )10

 .56 -38כתר. עמודים 

 .  11-32ביב, עמ' א-, הוצאת עם עובד, תלאוריינטליזם(. 2002. סעיד, א., )11

 

", פוסטמודרניסטית. "תשעה עקרונות של עמדה (2003)אופיר, ע. *קריאת רשות: 

. וינריב אלעזר )עורך(. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, בתוך: פוסטמודרניזם והיסטוריה

 . 110-122עמ' 

 

 

 םפמיניז 13שיעור 

 החשיבה הפמיניסטית, מגדר, נשיויות, וגבריויות

 ללמוד( "הבעיה שאין לה שם". בתוך: באום, ד. ואחרות )עורכות( 2006. פרידן, ב. )12     

 פמיניזם: 

 .61-48דים. עמודים: אביב: מג-תלמקראה.            
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וליטית בין נשים". בתוך: באום, ד. ואחרות סולידריות פ -( "אחיות2006. הוקס, ב. )13    

 )עורכות( 

 .243-223ביב: מגדים. עמודים: א-תלללמוד פמיניזם: מקראה.           

 

פמיניזם זה : בתוך. "מדי פמיניסטימאבק מע" ).0200) 2002  בל הוקס.* קריאת רשות: 

  .חיפה: פרדס .52-46ע"ע  .לכולם

 

37Fקריאת החובה

 לסמסטר ב' : 38

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 סוציאליזציה וסטייה:

אוריה החברתית והמבנה יהת :( "מבנה החברה והאנומיה", מתוך1971מרטון, ר., ). 1

  .194-233 ודיםיחדיו, עמאביב: -תל  החברתי,

2. Mead, G.H. (1999), Mind, Self, and Society. Chicago: University of Chicago 

Press. Pp. 152-178  

 .71-44ביב: בבל, עמודים א-. תלעל הטלויזיה( 1999. בורדייה, פ. )3

 

 

 מערכת החינוך וריבוד:

4. Bourdieu, P. (1998). “The New Capital”, Practical Reason: on the Theory of 

Action, Cambridge (England): Polity Press. Pp. 19-30. 

 

: איזנשטדט, ( "התרחבות ההשכלה ומבנה הזדמנויות התעסוקה", מתוך1993נהון, י., ) .5

 ,מכון ירושלים לחקר ישראלירושלים:  עדות בישראל ומיקומן החברתי". ליסק ונהון )עורכים(

 .33-50 ודיםעמ

 

 *קריאת רשות:

                                            

  עשויים לחול שינויים ברשימת הקריאה.38
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Collins, R (1971) Functional and Conflict Theories of Educational 

Stratification. American Sociological Review, 36: 1002-1019 

 

 כוח ופוליטיקה:

( "מבנה העוצמה בחברה האמריקנית", מתוך אייזנשטאדט, ש.נ., גוטמן, 1976מילס, צ.ר. )

 . 102-198ביב: עם עובד. עמודים א-תל מדינה וחברה,ע. ועצמון, י. )עורכים(, 

 

( " עלית שלטת או קבוצות ווטו", מתוך ליסק מ. 1973קורנהאוזר, וו., ) *קריאת רשות: 

 .143 -159ודים מאביב: עם עובד. ע-תלסוגיות בסוציולוגיה,  )עורך(, 

 

 ארגונים:

  

אביב: -תל סוגיות בסוציולוגיה,( "הביורוקרטיה", מתוך ליסק מ. )עורך(, 1973. ובר, מ., )7

 .263-247’עם עובד. עמ

 

ת ( "שיבה אל כלוב הברזל: איזומורפיות מוסדית ורציונליו2010. דימאג'יו, פ.ג. ופאואל, ו. )8

, סוציולוגיה של ארגונים: מקראהקיבוצית בשדות ארגוניים", מתוך ברקוביץ, נ. )עורכת( 

 328-352רעננה: האונ' הפתוחה, עמ' 

 

 

 *קריאת רשות:

מכונת  את החשיבה הארגונית", מתוך( "כיצד הולידה הרציונליות 1995שנהב, י. ) 

 .24-23ירושלים: שוקן, עמודים  ,חקירה ביקורתית ביסודות תורת הניהול: הארגון

 

 

 שוק העבודה, ארגוני עובדים וגלובליזציה

9. Piore, M., (1979). Birds of Passage, Cambridge: Cambridge University 

Press Pp. 35-43. 
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( "עובדים חלשים, עובדים חזקים: זרמים בכלכלה הפוליטית 1996. גרינברג, לב )10

 .80-16עמ'  9, תיאוריה וביקורת", 1994-1967הישראלית 

 

 

 

 גלובליזציה:

"הסחר  +"סביב העולם עם החברות הרב לאומיות( "1987. ארנריך, ב. ופואנטס, א., )11

, 22-7 ודיםהוצאת ברירות. עמ: חיפה העולמי, נשים בקו הייצור :הבינלאומי בנשים", מתוך

 )מאמר ללא תרגול(. 43-53

-. תלביב, ג'יהאד בירושלייםא-מק'וורלד בתל. בתוך: "מקדונלדיזציה( "2005רם, א., ) .12

 109-138אביב: רסלינג. עמודים 
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 מבוא לאנתרופולוגיה

 

 2015 - 2016תשע"ו 

 שיעור שנתי

 10-12יום ה, 

 

 המשך.קלים ב . ייתכנו עוד שינויים31.8.15-משקף את המצב נכון להסילבוס הזה 

 

   (jfeldman@bgu.ac.ilסמסטר א' ) –פלדמן  ג'קי: ד"ר יםמרצ

 (dalitbloch@gmail.comסמסטר ב' ) –צמח -ד"ר דלית בלוך

 

 (mor_iii@walla.co.ilהרן )מתרגלים: מור א

 (omereli@bgu.ac.ilעומר אלינגר )       

 (shirinm@post.bgu.ac.ilשירין מרציאנו )     

  

  

  כללי:

מהי אנתרופולוגיה? במה עוסקים אנתרופולוגים? מהן התיאוריות המרכזיות בתחום? 

במהלך הקורס נעסוק בשאלות אילו ואחרות, ונטעם מעט מן השפע המגוון של המחקר 

האנתרופולוגי. נלמד על טקסים בתרבויות שנות, על אגדות ומיתוסים, על הקשר התרבותי 

אנו חושבים על העולם. נלמד גם שהניתוח  שבין האדם לסביבתו ועל האופן שבו

האנתרופולוגי עצמו מעוגן בהקשרים היסטוריים חברתיים ותרבותיים, ולפיכך, נדגיש את 

המתח שבין התופעות התרבותיות המיוצגות בטקסטים האנתרופולוגיים )"אתנוגראפיות"( 

 לבין התיאוריות שמשמשות לארגן, לפרש ולנתח את אותן תופעות. 

רבה יש לתרגול, אשר נועד לפתח דיון סביב חומר הקריאה ולאפשר היכרות קרובה  חשיבות

ומפורטת יותר עם דרכי הייצוג של הידע האנתרופולוגי. בתרגול יידונו גם דרכי יישומן 

ובחינתן של הגישות התיאורטיות השונות. התרגול נועד לעורר השתתפות פעילה של 

mailto:ג'קי
mailto:ג'קי
mailto:jfeldman@bgu.ac.il)ץ
https://xmail.bgu.ac.il/OWA/redir.aspx?C=IHDGT7Y00kuqVKc2orfGgFQVWoqzrtEITbkmg9AaZMlWmHd0Ph5FR_A2XBYak6_PlhAoTJyMUzY.&URL=mailto%3aomereli%40bgu.ac.il
https://xmail.bgu.ac.il/OWA/redir.aspx?C=IHDGT7Y00kuqVKc2orfGgFQVWoqzrtEITbkmg9AaZMlWmHd0Ph5FR_A2XBYak6_PlhAoTJyMUzY.&URL=mailto%3ashirinm%40post.bgu.ac.il
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המבוקש לפני כל תרגיל ולהביא את הטקסט לקרוא את כל החומר  חובההתלמידים. 

, שכן הדיון בכיתה מבוסס רובו ככולו על קריאה מקדימה שכזו. התרגול יתקיים אחת מודפס

 דקות.  45לשבוע לאורך כל הקורס, וכל פגישה תימשך 

 

 

 דרישות הקורס והרכב ציון סופי:

 לים.ובשיעורים ובתרג חובת נוכחות 

לים כולל הגשת התייחסות למאמרים בכתב בתחילת ורגבשיעורים ובת השתתפות פעילה

 התרגול.

:  בסוף סמסטר א' יתקיים בוחן בקיאות על מחצית פריטי הביבליוגרפיה בחני בקיאות ומבחן

. בסוף (מהציון הסופי 15%ושאלה פתוחה על ספר האתנוגרפיה שקראתם )ראו מטלות( )

שאלות  ,פריטי הביבליוגרפיה ( ובו שאלות בקיאות על50%השנה יתקיים מבחן מסכם )

השוואתיות קצרות ושאלות אינטגרטיביות. החומר למבחן: הרצאות, תרגילים, רשימת 

 הקריאה המלאה.

(. 10%שאלות מסכמות )העונה על בכתב  עבודהו אתנוגרפי. קריאת ספר 1: מטלות

. ביצוע 3מהציון הסופי(;  5%) :. ניתוח טקס2מסר ביום הראשון לסמסטר ב'. יהעבודה ת

. אין אפשרות להגיש את המטלות ללא 3מהציון הסופי(;  20%תצפית משתתפת + ניתוח )

 השתתפות סדירה בתרגילים, ולא ניתן לסיים את הקורס ללא הגשה של כל המטלות.
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 סמסטר א': התפתחות האנתרופולוגיה כדיסציפלינה 

 השיעור נושא תרגילים חובת הקריאה לתרגיל
 תאריך

 שיעור

   28.10.15 אין תרגיל

 בוהנן, ל. שייקספיר בג'ונגל

 

 29.10.15 מהי אנתרופולוגיה  4.11

סהלינס, מ. איש עני, איש עשיר, איש 

 גדול, צ'יף

)יש למסור שאלות בתחילת 

 התרגול(

תיאוריות של אבולוציה  11.11

 חברתית ותרבותית

5.11 

 יחסיות תרבותית; 18.11 האריס, מ. תעלומת הפרה הקדושה 

 אקולוגיה ותרבות

12.11 

 , מסה על המתנה( מוס, מ. 1)

 ( אבוהב, א. חתונת הדמים 2)

על  – הנחיות לכתיבת מטלה ראשונה

 הספר

המחשבה הפונקציונאלית  25.11

 - במדעי החברה

 דרקהיים

 

-הרצאה של דלית בלוך

 צמח

19.11 

 ל יחסי לצוןעבראון, -רדקליף

 הפונקציונאלית

)יש למסור שאלות בתחילת 

 התרגול(

 26.11 פונקציונליזם מבני 23.12

Malinowski, B. The Subject, 

Method and Scope of this 

Inquiry 

מלינובסקי ומהפכת  9.12

 עבודת השדה

3.12 
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 מלינובסקי, עיקרי הקולה (1)

(2) Malinowski, B. Death and 

the Reintegration of the Group. 

)יש למסור שאלות בתחילת 

  התרגול(

 10.12 פונקציונליזם פסיכולוגי 2.12

מיד, מ. מילדות לבגרות בגינאה 

 החדשה 

 17.12 תרבות ואישיות 16.12

טראוס, ק. יעילותם של ש-( לוי1)

 סמלים

-סטרוקטורליזם: ק. לוי 30.12

 שטראוס

24.12 

ע"פ הגישה ניתוח טקסט 

 הסטרוקטוראלית.

 מרי דגלאס, מבוא + טומאה חילונית 

שילוב ניתוח  6.1.16

סטרוקטוראלי ופרשני של 

 תרבויות   

31.12 

טרנר, ו. לימינאליות ון גנפ,  

  טסוקומוני

)יש למסור שאלות בתחילת 

 התרגול(

פלדמן, ג'. בעקבות ניצול השואה 

 הישראלי

 הגשת מטלת ניתוח טקס

 –טקסים ותהליכי שינוי  13.1

ון גנפ  –ממבנה לתהליך 

 טרנרו

7.1.16 

גירץ, ק. על קרב התרנגולים 

  הבאלינזי.

20.1 

 

הגישה הפרשנית: 

 קליפורד גירץ

14.1 

עוד מחשבות על הגישה   

 + סיכוםהפרשנית

21.1 

יום    

 שישי

 22.1.16 בוחן בקיאות

 תכנית לסמטר ב' תועלה בהמשך
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 של הכלכלהמבוא לסוציולוגיה 

 ינויים עד סוף תקופת השינויים(ש -)מהדורה זמנית

 '()סמסטר ב102-1-0049)סמסטר א(;  102-1-0039מספר קורס: 

 

 פרופ' ממן דניאל

 2015-2016תשע"ה, 

 

 8:30-10:00 –שעה: יום ד 

 

 מיקום: סמסטר א': בנין , חדר 

 

 14:30-15:30שעות קבלה: יום ב' 

 377חדר מספר: 

 08-6428244טלפון: 

E-mail:dmaman@bgu.ac.il  

 

 תיאור הקורס:

האם הסוציולוגיה יכולה לתרום להבנה ולהסבר של הפעילות, ההתנהגות והמוסדות 

הכלכליים? במהלך הקורס ננתח את הארגון החברתי של תופעות כלכליות בהקשרם 

ו כן נדון החברתי והתרבותי. כולל היבטים הקשורים בייצור, מסחר, צריכה ופנאי. כמ

בהשפעה ההדדית שבין הכלכלה לתחומים חברתיים אחרים כמו תרבות, דת, משפט 

 ופוליטיקה.

 

    חובות הקורס:

 בחנים על רשימת הקריאה ובחינה בסוף הקורס.  2קריאה שוטפת, השתתפות בדיונים, 

ב'  ; ובשיעור האחרון של סימסטר1-12מבנה בחינת ביניים: בסימסטר א' בחינה על פריטים 

 (  12-24בחינה על יתר חומר הקריאה )פריטים  –
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להתייחס הן לחומר הנלמד בשיעורים והן לרשימת מבנה בחינת הסיום: שני חלקים  ויש 

 .)כל רשימת הקריאה( הקריאה

 

 ציון:

 20%בוחן קריאה: כל אחד מהבחנים 

 .60%בחינת סיום: 
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 רשימת קריאה

 ל הכלכלההעוגנים התיאורטיים של הסוציולוגיה ש

1. Polanyi, Karl. 2001. "The Economy as Instituted Process." Pp. 31-50 in The 

Sociology of Economic Life, edited by M. Granovetter and R. Swedberg. 

Boulder, CO: Westview Press. 

 

2. Swedberg, Richard. 2001. "Max Weber's Vision of Economic Sociology." 

Pp. 77-95 in The Sociology of Economic Life, edited by M. Granovetter and R. 

Swedberg. Boulder, CO: Westview Press. 

 

3. Granovetter, Mark. 2001. "Economic Action and Social Structure: The 

Problem of Embeddedness." Pp. 51-76 in The Sociology of Economic Life, 

edited by M. Granovetter and R. Swedberg. Boulder, CO: Westview Press. 

 

4. Bourdieu, Pierre. 2001. "The Forms of Capital." Pp. 96-111 in The 

Sociology of Economic Life, edited by M. Granovetter and R. Swedberg. 

Boulder, CO: Westview Press. 

 

5. Brogatti Stephen, Mehar Ajay, Brass Daniel, and Labianca Giuseppe, 2009, 

"Network Analysis in the Social Sciences", Science, 323, 892-895.    

 

 רמת מיקרו –כלכלה 

 פעולה כלכלית 

האוניברסיטה הפתוחה והוצאת  ביב וירושלים,א-, תל1996. אדם סמית, עושר העמים, 6

 . 130-136; 95-107ביאליק, 
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 נקודת מבט סוציולוגית –השווקים הכלכליים  

7. Fligstein, Neil, 1996, “Markets as Politics: A Political-Cultural Approach to 

Market Institutions, American Sociological Review, 61 (4): 656-673.  

 

8. David, Knoke, 2012, Economic Networks, Cambridge, Polity, Pp. 25- 14 .  

  

 רמת מאסו  –כלכלה 

 הסוציולוגיה של הכסף והשווקים הפיננסיים

9. Carruthers, Bruce G. 2012, "Historical Sociology of Modern Finance", Pp. 

491-509 in The Oxford Handbook of the Sociology of Finance, edited by K. 

Knorr Cetina and A. Preda, Oxford, Oxford University Press 

 

10. Zelizer, Viviana A. 2001. "Human Values and the Market: The Case of Life 

Insurance and Death in 19th-Century America." Pp. 146-162 in The Sociology 

of Economic Life, edited by M. Granovetter and R. Swedberg. Boulder, CO: 

Westview Press. 

 

11. Abolafia, Mitchel Y. 2002. "Making Markets: Opportunism and Restraint on 

Well Street." Pp. 94-111 in Readings in Economic Sociology, edited by N. W. 

Biggart. Malden, MA: Blackwell Publishers. 

 הסוציולוגיה של הקשרים

12. Laurel Smith-Doerr and Powell, Walter W. 2005. "Networks and Economic 

Life." Pp. 379-402 in The Handbook of Economic Sociology, edited by N. J. 

Smelser and R. Swedberg. Princeton and New York: Princeton University 

Press and Russell Sage Foundation. 

  



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש

 תואר ראשון

 

 

 

 

62 

 הסוציולוגיה של הארגונים הכלכליים: פירמות וקבוצות עסקיות

13. Roy, William G. 2001. "Functional and Historical Logics in Explaining the 

Rise of American Industrial Corporation." Pp. 305-326 in The Sociology of 

Economic Life, edited by M. Granovetter and R. Swedberg. Boulder: 

Westview Press. 

 

14. Uzzi, Brian. 2001. "Social Structure and Competition in Interfirm Networks: 

The Paradox of Embeddedness." Pp. 207-238 in The Sociology of Economic 

Life, edited by M. Granovetter and R. Swedberg. Boulder: Westview Press. 

 

15. Granovetter, Mark. 1994. "Business Groups." Pp. 453-475 in The 

Handbook of Economic Sociology, edited by N. J. Smelser and R. Swedberg. 

Princeton: Princeton University Press. 

 

 כלכלה וג'נדר

16. Paula England and Flobre Nancy, 2005, "Gender and Economic 

Sociology"' Pp. 627-649 in The Handbook of Economic Sociology, edited by 

N. J. Smelser and R. Swedberg. Princeton and New York: Princeton 

University Press and Russell Sage Foundation. 

 יה של הכלכלה של העבודה והפנאיהסוציולוג

17. Biggart, Nicole W. 1994. "Labor and Leisure." Pp. 672-690 in Handbook of 

Economic Sociology, edited by N. J. Smelser and R. Swedberg. Princeton 

and New York: Princeton University Press and Russell Sage Foundation. 
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 ולוגיה של הכלכלה של התרבותהסוצי

18. Zelizer, Viviana, 2005, "Culture and Consumption" Pp. 331-354 in The 

Handbook of Economic Sociology, edited by N. J. Smelser and R. Swedberg. 

Princeton and New York: Princeton University Press and Russell Sage 

Foundation. 

 

 רמת המקרו –כלכלה  ג.

 קפיטליזם וסוגיו

19. Collins, Randel. 2001. "Weber Last Theory of Capitalism: A 

Systematization." Pp. 379-400 in The Sociology of Economic Life, edited by 

M. Granovetter and R. Swedberg. Boulder, CO: Westview Press. 

 

20. Jens Beckert, 2013, "Capitalism as a System of Expectations: Toward a 

Sociological Microfoundation of Political Economy", Politics & Society, 41 (3), 

323-350. 

 

21. King, Lawrence and Szelenyi, Ivan, 2005, "Post-Communist Economic 

System". Pp. 205-229, The Handbook of Economic Sociology, edited by N. J. 

Smelser and R. Swedberg. Princeton and New York: Princeton University 

Press and Russell Sage Foundation. 

 

 מדינה וכלכלה

22. Dobbin, Frank. 2001. "Why the Economy Reflects the Polity: Early Rail 

Policy in Britain, France, and the United States." Pp. 401-424 in The 

Sociology of Economic Life, edited by M. Granovetter and R. Swedberg. 

Boulder, CO: Westview Press. 
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23. Maman, Daniel. 2002. "The Emergence of Business Groups: Israel and 

South Korea Compared." Organization Studies 23:737-758. 

 תורגם לעברית

, "התהוות הקבוצות העסקיות: השוואה בין ישראל לדרום קוריאה", ניצה 2010ממן דניאל, 

 . 101-123, רעננה, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' סוציולוגיה של ארגוניםברקוביץ )עורכת(, 

 

 גלובליזציה וכלכלה

24. Guillen, Mauro F. 2001. The Limits of Convergence: Globalization and 

Organizational Change in Argentina, South Korea, and Spain. Princeton and 

Oxford: Princeton University Press, Pp. 3-19. 
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 מעמדות בישראל

 2015/16שנה"ל פרופ' אורי רם 

 236חדר  90נין ב ,12-14סמינר ב.א., שנתי, ימי שלישי 

 

החל   לנושא,הסמינר  יעסוק בפוליטיקה של המעמדות בישראל. יילמדו מעמד/יות והגישות  כללי:

ית ביישוב ובמדינה , דרך ההבניה המודרניסט19-מתחילת ההתיישבות הציונית בשלהי המאה ה

על  . זהו קורס21-אשית המאה הליברלית של ר-תקופת הגלובליזציה הניאוועד ל 20-במאה ה

מדדים כמותניים של על ולא קורס  --של מעמדות )תרבות ותודעה פוליטיקה , ריהגישות, תיאו

טיקה, מדינה ופולי וויון(. הקורס יעסוק, בין השאר, בשאלת הזיקות שבין מעמדיותש-ריבוד ואי

, מעמדות ואליטות, מעמדיות יותאתניות ומיגדרוזהויות  מעמדיות ולאומיות, מעמדיות

 ועוד. ות מעמדיות ותרבת מעמדיו-וגלובליזציה, פוסט

. רפרטים בכיתה 2מהציון(;  %10ת החומר )וקריאבכל השעורים נוכחות . 1  חובות הסטודנטים:

לאחר סיום הקורס הגשת עבודה  ;(15%. בסמסטר ב' רפרט על ספר )3 ;(15%והצגת הצעת עבודה )

 12ותיות בגודל עמודים, א 13-15אורך ב --העבודה הסמינריונית ) (.60%כתובה )סמינריונית סיום 

. העבודה תוגש uriram1@gmail.com. תוגש בעותק אלקטרוני לכתובת 1.5פונקט, רווח בין שורות 

 .(2016בספטמבר  30ד חריות הסטודנטים להגיש את העבודה עבא

במחצית ו( 1)רפרט  השנה דיון סביב מאמריםבמחצית הראשונה של  :בקורס העבודהשיטת 

לקרא הצגתה בכיתה  –עבודה סביב המחקר הסמינריוני ( ו2השנייה דיון סביב ספרים )רפרט 

 ברבע האחרון של הסמסטר. 

 חה היסטורית יתפ --תיאורטית פתיחה  -- נושאי הלימוד 

 תמטי:-מבנה רעוני כרונולוגי

 1948-1880: 1תקופה 

 מעמד ולאום בזרם המרכזי של "תנועת העבודה" 

 אירופאים של תנועת העבודה )בורוכוב...(-: המקורות הרוסיים והמזרח1890-1905 

 : היווצרות מפלגות וארגוני הפועלים היהודים בא"י )נויברגר, שפיר, שפירא...(1925-1905 

רלוזרוב, בן גוריון, : ממעמד ללאום: היווצרות והתמסדות תנועת העבודה )א1925-1948 

 קולת, שטרנהל...(גורני, 

 המעמד הבינוני ו"המחנה האזרחי" )בן פורת, דרורי, גלעדי, ...(

 השמאל הרדיקלי )דותן, שפירא, רכס, ...( 

 נשים במבנה המעמדי )ברנשטיין, יזרעאלי, ביז'אווי ...(
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 8519-1948: 2תקופה 

 מי ורוזנפלד...(מעמד בינוני התוצר מדינה )ליסק והורוביץ, כר

 ון ...(א-מזרחים, עיירות הפיתוח ונשים )סבירסקי וברנשטיין, ש. בר

 פשטיין, סמוחה, יפחאל ....(א-הערבים במבנה המעמדי )סמיונוב ולוין

 

 5201-8519: 3תקופה 

 אליטת ההון )קוסנקו, פילק, רם, ...(

 המעמד הבינוני )...גוטווין, א. כהן, ...(

           )קריסטל, פלד...קמפ, ...(עובדים חדשים 
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 , חלק ראשון 2015אוקט.  25, סמסטר א' וכנית העבודה בסמינרת

 תאריך

 

 נושא

 קריאהחומר 

 

 

 

סטודנטים 

 מציגים:

 27 אוקטובר

 

פתיחה ומבוא: 

תיאוריות של 

 – מעמדות

פוליטית, ריבודית, 

 ותרבותית.

 

בתוך . "חלוקת העוצמה בחברה". 2007מקס ובר. 

עריכת יעל אנוך ורונית ב שוויון-ריבוד: סוגיות באי

 גרוסמן. רעננה: או"פ.

 

 I. המניפסט הקומוניסטי )פרקים 1848מרקס ואנגלס. 

 .II)-ו

 

"מחלוקה להכרה? דילמות של צדק ננסי פרייזר. 

 ני פילק עורכים.. בתוך אורי רם וד"סוציאלי-פוסט

 

 מומלץ:

 

Erik Olin Wright. 1994. "Class and Politics" In 

Interrogating Inequality. Verso. 

 

Pierre Bourdieu.  "Social Space and Symbolic 

Power".  Sociological Theory, Vol. 7, No. 1. 

(Spring, 1989), pp. 14-25. 

http://www.soc.ucsb.edu/ct/pages/JWM/Syllabi/

Bourdieu/SocSpaceSPowr.pdf 

 

Edna Bonacich. 1972. "A Theory of Ethnic 

Antagonism : A split Labor Market" American 

Sociological Review 37(5): 547-559. 
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 3 נובמבר

1890-1905 :

המקורות הרוסיים 

אירופאים -והמזרח

 של תנועת העבודה

 )בורכוב ...(

 

 

. "השאלה הלאומית ומלחמת 1905כוב. ודב בר בור

 כתבים, כרך א.בתוך הנ"ל  154-180המעמדות". עמ. 

 (.  1955הוצ. ספרית פועלים )

 

 The Ber Borochov)כוב ואינטרנט: ארכיון בור

Internet Archive) 

rg/archive/borochov/index.htmhttp://www.marxists.o 

 

 

 

 

 10נובמבר 

1925-1905 :

היווצרות מפלגות 

וארגוני הפועלים 

היהודים בא"י 

)נויברגר, שפיר, 

 שפירא...(

 

 34-72. "מפלגות השמאל". עמ. 1997נויברגר, בנימין. 

. המפלגות בישראל –ממשל ופוליטיקה )בלבד( בתוך 

  או"פ.

 

המעמדות במציאות הארץ רוב. "מלחמת וחיים ארלוז

(. 1919"הסוציאליזם העממי של היהודים" ); ישראלית"

 רוב. ווזלאינטרנט, ארכיון אר

http://benyehuda.org/arlosoroff/017.html  

ממעמד לעם. דוד בן גוריון: ממעמד לעם". בתוך הנ"ל 

  ת"א: דבר.

 

 17נובמבר 

 

 השעור לא יתקיים

 

 

 

http://www.marxists.org/archive/borochov/index.htm
http://benyehuda.org/arlosoroff/017.html
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 24נובמבר 

1925-1948 :

ממעמד ללאום: 

היווצרות 

והתמסדות תנועת 

העבודה )ארלוזרוב, 

 בן גוריון,

 

 

משה ליסק. "האסטרטגיה של בינוי מעמד: תנועת 

 –היהודים בהווה בתוך העבודה בתקופת היישוב". 

. בעריכת א. בן רפאל ואחרים. ירושלים: כינוס ופיזור

 יב"צ. 

 

המהות ההיסטורית של הסוציאליזם " .יוסף גורני

 .-191, עמ' 1996, מרץ 79 קתדרה ".הקונסטרוקטיווי

182 . 

http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_79.10.pdf  

 

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס . "זאב שטרנהל

 .209-224, עמ' 1996וני , י80 קתדרה ".למציאות

http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_80.11.pdf 

 

(. "קרקע, עבודה ואוכלוסייה 1993) .שפיר, גרשון

בקולוניזציה בציונית: היבטים כלליים וייחודיים". 

החברה הישראלית: היבטים  בתוך: אורי רם )עורך(,

  .115-105ביב: ברירות, עמ'  א-תל .ביקורתיים

 

 

 

  

http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_79.10.pdf
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_79.10.pdf
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_79.10.pdf
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%94_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%94_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_80.11.pdf
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_80.11.pdf
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_80.11.pdf
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%94_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%94_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
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 מהגל עד הברמאס  :המודרניותוסוציולוגיה 

 פרופ' אורי רם

  . 14חדר  34בנין , 2-4שעור ב.א., שנתי: ימי שני, שעות , 2015/16שנה"ל 

 

היסודות הרעיוניים,  יילמדו מהגל עד הברמאס :המודרניותוסוציולוגיה  שעור ב כללי:

הפילוסופיים וההיסטוריים של הסוציולוגיה הביקורתית, ועיקרי הרעיונות של ההוגים 

 רמניתבמסורת הג --, החברתיים הביקורתיים החל מתקופת הנאורות ועד התקופה הנוכחית

 . וסביבה

נטיות הסוגיה המרכזיות שנעסוק בהן הן היחס בין אובייקט וסובייקט, דיכוי ושחרור, אות

אפיסטמולוגיים )צורת  םוניכור, מודרניות והדיאלקטיקה של הנאורות.  נעסוק הן היבטי

וכיו"ב(,  ציונליותר-, רציונליות ואיחברה ואידיאולוגיהה-ההכרה החברתית: שאלות של מדע

והן היבטים אונתולגיים )תורת היש החברתית: שאלות של התפתחות חברתית, מבנים 

 (. צדק חברתין בהיבטים אתיים )יחסים חברתיים, הכרה הדדית, חברתיים וכיו"ב(, וה

ההוגים העיקריים בהם נדון הם אפלטון ואריסטו )כנקודת מוצא להגות המערבית(, קאנט, 

היגל, מרקס, ניטשה, ובר, לוקאץ', היידגר, בנימין, פרויד, הורקהיימר, אדורנו, מרקוזה, 

ות  קריאה ודיון בטקסטים מרכזיים. השעורים הלימוד ייעשה באמצע ארנדט, הברמאס והונט.

 יוקדשו לקריאה פרשנית בטקסטים ולדיון עליהם. 

 

הקורס מיועד לקריאה ולדיון בכתבים החברתיים, היסטוריים, כלכליים,  שיטת ההוראה:

פוליטיים ופילוסופיים של הוגי הסוציולוגיה המודרנית, לצורך בירור יסודו הסוציולוגיה של 

המודרניות, התחבטויותיה וביקורתה. הסטודנטים יקראו את הטקסטים המוקצים לכל שעור 

 או ויידונו בשיעור. וחלקים נבחרים מן הטקסים גם ייקר

 

. קריאת הטקסטים 2. נוכחות מלאה בשעור והשתתפות פעילה 1: מטלות הסטודנטים

. יש 4ת סוף סמסטר. ו. בחינ3הנדרשים לקראת כל שעור והכנת מטלות בהתאם לנדרש.  

 להגיע לשיעור עם הטקסטים.  
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 תכנית עבודה מפרטת להלן. התכנית כפופה לשנויים בהתאם להחלטות המרצה. 

 תכנית עבודה 

 . 2015/16סמסטר א' 

 

 תאריך

 ונושא

                        

 מציג/ה חומר קריאה

  2015, 26אוקטובר 

 מבוא

 

  

 2נובמבר 

 ההלניסטים

 אפלטון

 

 

 

 

 אריסטו

 

 

משל המערה": פוליטיאה )סדרי " ----

-538, 413-429', עמ.והמדינה(, ספר 

ם -, כרך שני. יכתבי אפלטון, בתוך 543

 ות"א: שוקן.

 

, ספר א: הקדמה פוליטיאהמתוך ----

 כללית

 147-158עמ. 

 

 

 9נובמבר 

 ההלניסטים –המשך 

 

 

  

 

  16נובמבר 

 

 . השעור לא יתקיים----
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מומלץ לקרוא : עודד היילברונר: 

איך בתוך  27-65"מודרניזם..." עמ. 

. רסלינג בעברית Modernismאומרים 

2010 . 

 23נובמבר 

 עמנואל קאנט

 

 

 

, 155-175עמ. הקדמות מתוך   ----

 מאגנס, תשל"ב. 

הנחות יסוד למטאפיסיקה של מתוך ----

 צ. מאגנס. הו.  77-97עמ. . המידות

 

 

 

 

 

של  2התלמידים יבואו להאזין למושב  ---- 30נובמבר 

כנס אדווה, בקמפוס אב"ג. אולם ברקן 

-תולדות הניאו כותרת המושב:)כנסים ב'(. 

-1985בישראל  ליברליזם המדיניות הכלכלית

. דוברים פרופ. ארנון )כלכלה אבג(. פרופ. 2015

אנת. -קריסטל )סוצ. חיפה(. פרופ' ממן )סוצ.

  ו )אדווה(.בוזגל-אבג(. יו"ר דגן

 

 

 

 30נובמבר 

 מנואל קאנטע -המשך 

תשובה לשאלה נאורות מהי?" עמ. " ----

מהי מן הספר: עמנואל קאנט:  7-16

. 2009. רסלינג נאורות? כתבים פוליטיים

הנאורות: מן הספר   45-52]או: עמ.  

בעריכת עזמי פרוייקט שלא נשלם? 

 [.1997בשארה. הקבוץ המאוחד, 

"אידיאה להיסטוריה אוניברסאלית  ----

-17מנקודת מבט קוסמופוליטית". עמ. 

מהי . מן הספר: עמנואל קאנט: 34
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 .2009. רסלינג נאורות? כתבים פוליטיים

 

 7דצמבר 

 גיאורג ו.פ. היגל

 

 

-43. עמ. מבוא לתולדות הפילוסופיה  ----

 . , מאגנס, תשכ"ג66

-112"ההיסטוריה העולמית". עמ.  ----

משנתו המדינית של הגל,  מן הספר 120

בעריכת אברהם יסעור. הקבוץ המאוחד 

 ו[. "]תשל 1975

 

 

 

 

 

 14דצמבר 

יאורג ו.פ. ג -המשך 

 היגל

עצמאותה של -עצמאותה ואי" ----

התודעה העצמית"; "אדון ועבד", מתוך 

. מן 64-73. עמ. הפנומנולוגיה של הרוח

הדיאלקטיקה של הספר יצחק קליין, 

   .1978. עם עובד, האדון והעבד

 יעודכן –טכסטים נוספים  ----
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 סוציולוגיה של הרפואה

 תשע"ושנה"ל 

 102-1-0051קוד קורס    

 aviadraz@bgu.ac.il אביעד רז 'פרופ

 72בנין  348ח'  14-16יום א'      

 

תיאורטי ומושגי להבנת הניתוח הסוציולוגי והאנתרופולוגי של הרפואה.  הקורס מציע רקע 

בקרב מומחים )רופאים,  יתוח סוציולוגי של עמדות נורמטיביות וביואתיותכמו כן נעסוק בנ

כלפי השימוש בטכנולוגיות רפואיות חדשות ביואתיקנים, משפטנים( ובקרב הציבור 

ות. לצורך הדגמתם של נושאים אלה נתמקד המאתגרות הגדרות חברתיות ותרבותיות קיימ

 בתחילת החיים ובסופם.  דילמות חברתיות הקשורות לשימוש בטכנולוגיות רפואיותב

 

 מטלות הקורס

 100% –עבודת סמינר 

 

על נושא לפי בחירתכן/ם או עיונית המטלה המרכזית בקורס הינה כתיבת עבודה אמפירית  -

 ואשר תתייחס  לחומר התיאורטי ולסוגיות שנידונו במסגרת הקורס. 

  

 אישור המרצה.ב –נקודות בונוס על הצגת מאמר בכיתה  5: בונוסים

 

בסמסטר א' יתקיימו  שיעורים פרונטליים המבוססים על הסילבוס המצורף על מנת לוודא 

 בסיס תאורטי ומושגי אחיד.

ר א' תוצג דוגמה של הצעת מחקר ושלד של עבודת סמינר, ותתחיל עבודה בסוף סמסט

פרטנית של המרצה מול כל זוג סטודנטים עד להגשת הצעת המחקר המוגמרת ואישורה 

 הסופי על ידי המרצה.  

. לאחר מכן, הסטודנטים של סמסטר ב 5-אישור ההצעה הכתובה לא יאוחר מסוף השבוע ה

 ם את התקדמות המחקר.  יציגו בכיתה ובפני עמיתיה

mailto:aviadraz@bgu.ac.il
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במקביל לשיעורים הפרונטליים ולדיון בחומרי המצגת בסמ' ב', יינתן ליווי בהדרכה אישית 

 סביב התקדמות העבודה הסמינריונית. 

 תאריך הגשת הסמינר )עד סוף ספטמבר( לפי כללי המחלקה והפקולטה.

 

 תכני הקורס

  

 1מפגש 

 

 תיאורטיות גישותבסוציולוגיה של הרפואה,  רקע תיאורטי ומושגי

דוגמה   illness, sickness, disease, )"הארש"ת הרפואית"( מושגים: מדיקליזציה

  ADHDאינטגרטיבית: 

 

 2מפגש 

Nye, Robert (2003) 'The Evolution of the Concept of Medicalization in the Late 

Twentieth Century.' Journal of History of the Behavioral Sciences, 39(2), 115–

129. 

 

Conrad. Peter. 1975. "The discovery of hyperkinesis: Notes on the 

medicalization of deviant behavior."  Social Problems 23: 12-21. 

 

 3מפגש 

  דוגמאות לניתוח.      lay moralities, ברפואה, קוד אתי : הגישה הפרינספליסטיתביואתיקה

 

Benjamin H. Levi. Four Approaches to Doing Ethics. The Journal of Medicine 

and Philosophy 21: 7-39, 1996 

 

    J McCarthy . Principlism or narrative ethics: must we choose between 

them? Med Humanities 2003;29:65-71 
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http://mh.bmj.com/content/29/2/65.long 

 

 קריאת רקע )רשות(

 27-54, 19-26( 2003, )הוצאת רמות, בריאות, משפט וזכויות האדםכרמל שלו, 

 

 4מפגש 

  disability studiesהיכרות עם 

RAY McDERMOTT and HERVÉ VARENNE, 1995,"Culture as Disability" 

Anthropology and Education Quarterly 26:323-348, 1995. Available online: 

http://serendip.brynmawr.edu/sci_cult/culturedisability.html 

 5מפגש 

  אתי.-הצגת המודל הסוציו

 

Haimes, E. 2002. "What Can The Social Sciences Contribute to The Study of 

Ethics? Theoretical, Empirical and Substantive Considerations," Bioethics 

16(2): 89-95 

 

Raz, A. & S. Schicktanz (2009). "Diversity and Uniformity in Genetic 

Responsibility: Moral Attitudes of Patients, Relatives and Lay People in 

Germany and Israel." Medicine, Healthcare and Philosophy, 12(4): 433-442.  

 

 . ברתיים של סוגיית ההפלה, היבטים חPND ,PGDמעמד העובר, . 6מפגש 

 

Remennick, Larissa (2006). ‘The quest after the perfect baby: why do Israeli 

women seek prenatal genetic testing?’ Sociology of Health and Illness, 28(1): 

21–53. 

 

http://serendip.brynmawr.edu/sci_cult/culturedisability.html
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ומוזומי מין ולב "מיהו תינוק רצוי? הפלות סלקטיביות בשל אנומליות בכרד-יעל השילוני

 (2004) 97-122, 25 תאוריה וביקורת, ”בגרמניה ובישראל

 

 עמדות ביואתיות ומשפטיות של מומחים, ועמדות ציבוריות  –. בחירת מין העובר 7מפגש 

 

-138,  33 רפואה ומשפטסקירת רקע ומיפוי דילמות"   -גלעד גולדנברג "בחירת מין היילוד 

148 (2005) 

law.co.il/imgs/uploads/hoveret%2033/12goldberg.pdf-http://www.med 

 

 82-92 יוני – 40גיליון מס'  רפואה ומשפט. בחירת מין היילוד( 2009) נועה גרוסמן

http://www.ismal.co.il/imgs/uploads/ethics40/Grossman.pdf 

 

Leach-Scully, J., T. Shakespeare, & S. Banks (2006). "Gift not commodity? 

Lay people deliberating social sex selection" Sociology of Health & Illness 28, 

6, 749–767 

 

 . גנטיקה ובחירת בני זוג בהקשר קהילתי8מפגש 

Raz, Aviad. (2005). The Gene and the Genie: Tradition, Medicalization, and 

Genetic Counseling in a Bedouin Community, Ethnographic Studies in 

Medical Anthropology Series. Durham, NC: Carolina Academic Press. Or: 

Raz, A. (2010). Chapter 4 in his book Community Genetics and Genetic 

Alliances. Routledge. 

 

 דור ישרים. בדיקות נשאות לפני נישואים בקהילה החרדית: 9מפגש 

Raz, Aviad and Vizner, Yafa (2008). ‘Carrier matching and collective 

socialization in community genetics: Dor Yesharim and the reinforcement of 

stigma’, Social Science & Medicine 67(9): 1361–9.  Or: Raz, A. (2010). 

Chapter 2 in his book Community Genetics and Genetic Alliances. Routledge. 

http://www.med-law.co.il/imgs/uploads/hoveret%2033/12goldberg.pdf
http://www.ismal.co.il/imgs/uploads/ethics40/Grossman.pdf
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 . היבטים סוציולוגיים של "המוות הטוב" )יותנזיה(10מפגש 

Lock, M. Death in Technological Time: Locating the End of Meaningful Life. 

Medical Anthropology Quarterly, 1996, 10(4): pp. 575-600 

 

Weyers, H. (2006). Explaining the emergence of euthanasia law in the 

Netherlands: how the sociology of law can help the sociology of bioethics. 

Sociology of Health & Illness, 28: 802–816. 

 

 

אתר  –( הנחיות רפואיות מקדימות)כולל נספח  -2005חולה הנוטה למות' התשס"ו 'חוק ה

משרד הבריאות:  

p://www.health.gov.il/pages/default.asp?pageid=3732&parentid=10&catid=6&mainhtt

cat=1 

 

 

 . דיון על הצעות מחקר, דוגמאות לסמינרים.11-13מפגש 

 

 בתחילת סמ' ב' יועברו הנחיות למהלך המפגשים וקריאה בסמ' ב'.

 

 

  

http://www.health.gov.il/pages/default.asp?pageid=3732&parentid=10&catid=6&maincat=1
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?pageid=3732&parentid=10&catid=6&maincat=1
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 פסיכואנליזה ותרבות

 פרופ' ניצה ינאי

 10:00-12:00 רביעייום 

  ותשע"

2015-16 

 

  13:00-14:00יום שלישי )בסמסטר א'( שעת קבלה: 

 342חדר  72משרד: בנין 

 72033טלפון: 

niza@bgu.ac.il 

 

 תאור הקורס: 

רוב החוקרים במדעי החברה, כמו גם רוב הציבור המשכיל מאמינים שהנפש )הפסיכה( 

והחברה הם שני גורמים שונים ונפרדים, ולכן יש ללמוד אותם בנפרד. עם המהפך הלשוני 

במדעי החברה והתפתחות הגישה הפוסט מודרנית, הקשר בין האדם )סובייקט החווה 

ים ותרבותיים, ביניהם כוחות של ייצוג, שיח, והמדבר( לבין כוחות פוליטיים, חברתי

ונורמטיביות, קבלו מקום דחוף וחדש בשדה הסוציולוגיה התרבותית, לא רק זו העוסקת 

בתרבות פופולארית, אם כי גם בזאת, אלא גם זאת שעוסקת באידיאולוגיה, בלאומיות, גזע 

החדשה הזאת היה, לא ומגדר, בהירארכיות חברתיות, ניצול ואי שוויון. הדגש של הגישה 

סביב סטרוקטורות )מבנים חברתיים( אלא, סביב האופן שבהם כוחות חברתיים ותרבותיים 

מכוננים )מבנים( את הסובייקט וסוביקטיביות. כלומר, המפנה המרכזי היה בניסיון ללמוד 

ולהבין את הקשר בין האינדיבידואל לחברה בלי רדוקציה של הפסיכה לחברתי ובלי רדוקציה 

של החברתי לפסיכה. כאן במקום זה, הפסיכואנליזה החברתית נכנסת לתמונה ומאפשרת 

הבנה של תהליכים נפשיים דרך ההפנמה של נורמות, שיחים חברתיים, וייצוגים חברתיים, 

 כמו גם ההתנגדות להם. 
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בשיעור נעסוק בהשפעות של הפסיכואנליזה התרבותית של פרויד ומושגים פסיכואנליטיים 

בנת המציאות החברתית והפוליטית, ונחקור את ההגנות שמיוצרות ומייצרות מציאות. על ה

נראה כיצד ניתוח טקסטים תרבותיים )משקספיר ועד ביצת קינדל( מאפשרים לנו להבין את 

הדיאלקטיקה הגלויה והסמויה בין הפרט לחברה, את האופן שבו פועלים כוחות מודעים ולא 

אותה. איך אנחנו מפתחים הגנות כלפי מה שמאיים על  מודעים על המציאות ומעצבים

זהותנו? איך מתמודדים עם "הזר" ו"השונה" או לחילופין עם "הדומה"? מדוע סטריאוטיפים 

כלפי שחורים באמריקה ממשיכים להתקיים גם כאשר אובמה נבחר לנשיא? מה כל כך 

סיכואנליטיים של השפה מפחיד בהומוסקסואליות? כל זאת דרך שימוש במושגים וניתוחים פ

 המדוברת, ושפת הייצוג.

 

 מטרת הקורס: 

  להכיר את התיאוריה החברתית והתרבותית של פרויד.

                  לאהלרכוש מושגים פסיכואנליטיים כמו: הזדהות, סובלימציה, פטישיזם, אידיאליזציה, פיצול, 

  חברתי, הדחקה, והספור האדיפאלי.המודע 

 ניתוח חברתי, וכיצד בעזרת מושגים אלו ניתן להבין  שגים אלא הופכים לכלילהבין כיצד מו

 תופעות שהטופוגרפיה שלהם אינה בפנים או בחוץ, ואפילו לא בממשק בין הפנים לחוץ, אלא 

 בה הסובייקט והחברה פועלים ומתופעלים דרך כוח, ידע, הבלתי  ,טופוגרפיה של בו זמניות

 שכנגדו מיוצרת אידיאולוגיה כסימפטום.ניתן לחשיבה ולמחשבה, וזה 

 

 חובות הקורס:  

 10%)בדיקת נוכחות תעשה מדי פעם(. נוכחות 

)מדי פעם וללא הודעה מוקדמת אעביר בוחן קצר של שאלה אחת מתוך  קריאה שוטפת

  10%הקריאה הנדרשת לאותו שיעור(. 

 80%עבודת סמינר מסכמת. 
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 רשימת נושאים לסמסטר א'

 

 פסיכואנליזה החברתית של פרויד והצגת החומרים שנלמד.הקדמה על ה

 החוזה החברתי, טוטם וטאבו, ברית האחים ושם האב.

 הלא מודע, הלא מודע הקולקטיבי החברתי.

 הדחקה קולקטיבית.

 הספור האדיפלי ושימושיו הפרשניים ונרטיביים.

 "אדיפוס באמריקה" 

 האדיפאלי בהקשר החברתי.משה האיש והדת המונותיאיסטית, המשך בדיון 

 פרויד והלא אירופי 

 אבל ומלנכוליה

 

 בסמסטר א' יוקרנו שני סרטים: 

 האזרח קיין

 החגיגה של באבט. 

 

 על בסיס הסרטים נדון בספור האדיפלי )האזרח קיין( ובמלנכוליה ואבל )החגיגה של באבט(. 

 

 רשימת קריאה לסמסטר א'

 

עם זאת חלק מהחומר על פרויד יצא גם בעברית *כל החומרים ברשימה הם באנגלית. יחד 

 Peterבתרגומים טובים. הסיבה לאנגלית, משום שאנחנו נשתמש במקראה של פיטר גיי )

Gay.לקריאה של פרויד אשר מביאה חלקים מכל הרצאה או ספר של פרויד ) 

 

Peter Gay Ed. 1989. The Freud Reader. New York: W/W/Norton & Company. 

 

  



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש

 תואר ראשון

 

 

 

 

83 

 וך המקראה:  מת

  

Totem and Taboo, p. 481-513. 

The Unconscious, p. 572-584. 

Group Psychology and the Analysis of the Ego, p. 626-628. 

Repression, p.568-572. 

Civilization and Its Discontent, p. 722-772. 

 

 

Mulvey Laura, 2008. Citizen Kane. The British Film Institute.  

 

Freud, Sigmund 1939. Moses and Monotheism, tr. Katherine Jones. New 

York: Vintage Books, pp. 3-66 & 131-176.  

 בעברית: משה האיש והדת המונותאיסטית בהוצאת רסלינג. 

 

Yerushalmi, Hayim Yosef 1991. "The Forth Humiliation." In Freud's Moses: 

Judaism Terminable and Interminable (p.1-18). New Haven: Yale University 

Press. 

 

 . תל אביב: רסלינג.פרויד והלא אירופי.  2003סעיד, אדוארד, 

 

 

Freud's "Mourning and Melancholia," in Peter Gay's Reader, p. 584-589. 

 סלינג.בעברית: אבל ומלנכוליה בהוצאת ר

 

Raskin, Esther 2008. "Devouring Loss: A Recipe for Mourning in Babette's 

Feast." In Unspeakable Secrets and the Psychoanalysis of Culture (p. 25-46). 

New York: SUNY Press. 
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 סמסטר ב'

 

ת עבודת בסמסטר ב' נמשיך במספר מופחת של נושאים. את מרבית הסמסטר נקדיש לכתיב

הסיום. לשם כך תצטרכו לבחור נושא בשבוע השני של הסמסטר )הגשה כתובה לאישור 

שלי(, תקבלו הדרכה במהלך הסמסטר כיצד לתכנן, לחקור, ולכתוב עבודה סמינריונית. 

הצגות הנושאים השונים ודיון בהם יאפשרו לנו לעסוק בנושאים תרבותיים וחברתיים נוספים 

ר ולהרחיב על ידי כך את האפשרויות להבנת תופעות תרבותיות שלא כוסו במהלך הסמסט

 במושגים פסיכואנליטיים.   

 

 

 רשימת הנושאים לסמסטר ב':

 

 מלנכוליה של גדר

 על משבר העדות

 חברה, היסטוריה, פנטסיה

 

 "בסמסטר השני יוקרנו שני סרטים: "שואה" )חלק ראשון( של לנצמן, ורטיגו" של היצקוק. 

 

 רשימת קריאה לסמסטר ב' 

 

Butler, Judith, 1997. The Psychic Life of Power. Stanford University Press. 

Chapter on Psychic Inceptions: Melancholy, Ambivalence, Rage Pp. 167-198. 

 

. תל עדות: משבר העדים בספרות, בפסיכואנליזה ובהיסטוריהפלמן, שושנה, ולאוב, דורי, 

 יב: רסלינג. אב

 

 -----הצגת עבודות ----המשך
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 רוסיה בישראל : אנשים, תרבות ואידיאולוגיה

 סמינר מחקרי

 

2015-2016 

 8:15-9:45יום ה' 

   

 102-1-10\ 102-1-2 מספר הקורס:

 

 יוליה לרנר : ד"רמרצה

julialer@bgu.ac.il 

 

 הקורס:

 

סמינר זה יעסוק במופעים שונים של רוסיות במרחב התרבותי הישראלי. מופעים אלה 

פוליטיקה והווי ישראלי. "השדה דת, שזורים בשדות של אומנות וספרות, אידיאולוגיה, 

רי הרוסית בישראל וכן הרוסי" מצוי גם בתהליכים שמתרחשים בתוך הקולקטיב של דוב

השיח הציבורי סביבו. נבחן את ארגז הכלים התרבותי המיובא של המהגרים הרוסים, את 

מקורותיו ואת תהליכי ההשתנות שהוא עובר במפגש עם ישראל וכן לאור הטרנספורמציה 

ה נתרופולוגית תיאורטית יותר הקורס יעסוק בשאלא-ובייטית.  ברמה הסוציולוגיתס-הפוסט

רפרטואר תרבותי המעוצב מחדש בהקשרים לאומיים, אידיאולוגיים כלכליים שונים, כיצד 

 ובהקשר של הגירה ודיאספורה.  

במהלך הסמינר הסמינר מבוסס על עבודה מחקרית אמפירית שנעשית על ידי הסטודנטים. 

תנסו בעריכת מחקר לשלביו הסטודנטים יבחרו נושא מתוך השדות הרוסיים ברחבי ישראל וי

ונים החל מכתיבת הצעת מחקר, איסוף חומר אמפירי ואיתור ספרות רלוונטית, ניתוח הש

וכתיבת ממצאי המחקר. לכן הסמינר יכלול למידה של מיומנויות אקדמיות בסיסיות הנחוצות 

 למשימת המחקר.

 

mailto:julialer@bgu.ac.il%0Dl
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 חובות והרכב הציון בקורס: 

 

אמפירי וכתיבה. מכאן התנאים המרכזיים של סמינר מוצלח: דיון בחומרי הקריאה, מחקר 

 החובות של הסטודנטים בקורס:

  .אחוז 10 –והשתתפות בדיונים במהלך השנה בכול השיעורים נוכחות )חובה( 

 אחוז  10 –לדיון של חומר הקריאה בכיתה  כנהה

 א עובר ל\אפשרות לבוחן בקיאות בחומרי הרקע בציון עובר

ספרות, רישום ביבליוגרפי וכדומה( בציון  שני תרגילים על מיומנויות אקדמיות בסיסיות חיפוש

 לא עובר\עובר

מפירי בסוף סמסטר א' והצגה של הפרוייקט אאנתרופולוגי -הגשת הצעה למחקר סוציולוגי

 אחוז 20 –המחקרי בכיתה במהלך סמסטר ב' 

 אחוז  60 –עבודה סמינריונית המבוססת על מחקר אמפירי 

לא יותר כול שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעור. השימוש במחשבים ניידים וטאבלטים 

 יהיה לצרכי השיעור בלבד. 

 

 הנחיות לכתיבת ההצעה, העבודה הסופית והכנת הפרזנטציות בכיתה יועברו במהלך הקורס

 ונמצאים באתר הקורס;

ל השדה הנבחר, מספר עבודה מחקרית תהיה פרטנית או זוגית בהתאם לאופי והיקפו ש

 תלמידים בקורס;

 

 : ומומלצת לשימוש בעבודות הסטודנטים סוגיות לקריאה המוצעת בסמסטר א'

 

 .לקורס** רשימה זאת הינה מורחבת ואינה מהווה רשימת קריאת חובה 

** הנושאים ופרטי הקריאה יכולים להשתנות כי יותאמו למוקדי העניין של התלמידים ושדות 

 ;שיברחו למחקר

** מעבר לקריאה עיונית, נקדיש זמן לדיון במתודות מחקר ואף נתרגל אותם בכיתה, בהתאם 

 למוקדי המחקר של המשתתפים; 
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מכון ון  של תרבות בהגירה.רוסים בישראל: הפרגמאטיקה . 2012לרנר, יוליה ורבקה פלדחי. 

 והקיבוץ המאוחד. )אסופת מאמרים, מבוא תיאורטי(. ליר בירושלים

ישראלים בדרכם: סיפורי הגירה של צעירים מברית .2012לומסקי פדר עדנה ותמר רפופורט. 
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  -קורס בחירה שנה ב'  :2015תוכנית מצטיינים 

 דת כאן ועכשיו

 ג'קי פלדמן ויוליה לרנר

 15:45 – 14:15יום חמישי, 

 תאור הקורס

, היום הדת הפכה לאחת הכוחות המשפיעים 20ניגוד לתחזיתם של הוגים רבים במאה הב

ביותר על חברה ותרבות בישראל ובעולם.  מה גרם להתחדשות דתית זאת? האם הדתיות 

של היום שונה מזו של העבר ובמה? מה מחפשים אנשים בדת היום ומה מאפיין אנשים 

מה הקשר בין התפתחות דת לבין המדע? איך אנשים מבינים את המפגש בין האלה? 

המדיה החדשה לבין הדתיות החדשה? איך הדת משתלבת עם תנועות פוליטיות ואתניות 

נעסוק בשאלות אלה באמצעות ביקורים באירועים ואתרים דתיים, בקורס בארץ ובעולם? 

ת , על דתושיחות  עם אנשי דת מקבוצות שונות וקריאה בספרות עדכנית על דת בתרבות 

הקורס ישלב התנסות במחקר אמפירי, למידה של תיאוריות של  .קלאסיות ועל דתיות חדשה

 דת ותרבות, ודיון השוואתי של מופעים דתיים בין מרחבים ורגעים היסטוריים שונים.

 חובות הקורס

 נוכחות חובה בכול השיעורים כולל שיעורי הייעוץ, סיורים והרצאות אורח 

 מחקר קבוצתי שלושה שבועות לפני תום סמסטר אהגשה של הצעת פרוייקט 

 דיווח שוטף של התקדמות בפרוייקט המחקר הקבוצתי באמצעות פורום הקורס

 הצגת חומר קריאה בכיתה ומסירת דוח קריאה )בזוגות(

 הגשת עבודות הסיום )חודש וחצי מסיום השנה(

 הרכב הציון:

 אחוז )נוכחות, קריאה שוטפת והשתתפות בדיון כיתתי ומקוון( 15 –השתתפות שוטפת 

 15 –הכנת התייחסות לחומר הקריאה או לסיור בכיתה, מלווה בהגשת דוח של עמוד אחד 

 אחוז 

 אחוז 10–הצעת פרוייקט קבוצתי 

 אחוז 60–עבודת סיום 
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 מהלך הקורס

ך בלמידה של גישות, סוגיות הקורס ייפתח בקריאה ודיון במצב הדת העכשווי בישראל וימשי

 מושגים מרכזיים בחקר הדת במדעי החברה, ובאנתרופולוגיה וסוציולוגיה במיוחד.  

איש, לכול  4-5עד השבוע החמישי של סמסטר א' הכיתה תתחלק לקבוצות עבודה  של 

קבוצה יהיה מוקד מחקר שונה. במהלך הסמסטר הראשון הקבוצה תגבש פרוייקט לעבודה 

מהלך הסמסטר השני הקבוצה תציג את פרוייקט שלה ואת הממצאים משותפת.  ב

האמפיריים הראשוניים שנאספו. המחקר יכול לערב כול שיטות המחקר האיכותני הרלוונטיות 

 ל תצפית משתתפת.ש\אך בכול קבוצה יהיה רכיב אתנוגראפי

קר של התכנים של השיעורים בסמסטר ב' ורשימת פרטי הקריאה תעוצב בהתאם למודי המח

 קבוצות של התלמידים

מספר שיעורים בשנה יוקדשו ללמידה משותפת של טקסטים וביניהם ציטוטים   –חברותא 

 מתוך מאמרים אקדמיים, חומרים דתיים ראשוניים, סרטונים ועיתונות

במהלך הקורס יערכו מספר סיורים לאתרים שונים הקשורים בדתיות כאן ועכשיו.   –סיורים

 היא חובההנוכחות בסיורים 

במהלך הקורס ישולבו הרצאות של אנשים הקשורים בפעילות דתית או  –הרצאות אורח

אנשים החוקרים את הסוגיות של דת כאן ועכשיו. כל אלה יעשירו את מאגר המופעים 

 האמפיריים של דת הנלמדים בקורס ויספקו חומר השוואתי.

ים קלאסיים ועדכניים הלמידה מבוססת על קריאה שוטפת של טקסטים אקדמי –קריאה

 בתחום של חקר הדת. ללא קריאה ועבודה על הטקסט לא תתאפשר השתתפות בקורס.
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  -סמינר : 2015תוכנית מצטיינים 

 סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ואקטיביזם חברתי

 

 שם המרצה: דר' שרית הלמן

 או בתאום מראש 72בניין  368חדר  8.30-9.30שעות קבלה: יום ג' 

 sarith@bgu.ac.il דוא"ל: 

 

 דברי הסבר:

 

מטרתו של קורס זה הוא לבחון את היחסים המורכבים בין עשייה אקדמית ליבן אקטיביזם 

חברתי.  האנתרופולוגיה והסוציולוגיה מקורם בעניין שהן גילו בתהליכי שינוי חברתי, 

השלכותיהם על קבוצות חברתיות שונות, וכן במה שכונה בהמשך "בעיות חברתיות."  עם 

ולוגיה ואנתרופולוגיה כדיסיפלינות אקדמיות נתחמו גבולות זאת, אחרי מיסודן של הסוצי

ברורים בין העיסוק האקדמי לבין המעורבות בחברה האזרחית, או לחילופין הפכו 

סוציולוגים/יות ואנתרופולוגים/יות ליועצי מדינות, וגופים ממוסדים.  בשנים האחרונות החלו 

בחברה,  על הממשקים בין עשייה סוציולוגים ואנתרופולוגים להרהר מחדש על תפקידם 

אקדמית לבין אקטיביזם חברתי,  ואף היו קריאות פומביות ליציאה ממגדל השן אל החברה 

האזרחית.  קריאה זו והגשמתה לא פטורות מדילמות: החל מהאובדן הפן הביקורתי המגולם 

יפים על בעיסוק האקדמי, דרך שאלות כגון האם הידע של הסוציולוגית והאנתרופולוגית עד

זה של אזרחים/יות מן השורה וכלה בביקורת רדיקאלית יותר הגורסת שהשתתפות בארגוני 

החברה האזרחית מייצרת אופנים חדשים של שליטה.  במהלך הסמסטר נתמודד עם סוגיות 

 אלו ורבות נוספות.  נעשה זאת תוך כדי קריאה, ודיון בעבודות של סוציולוגים ואנתרופולוגים.

רו בשיעור סוציולוגים ואנתרופולוגים אשר הינם אקטיביסטים חברתיים בתחומים כמו כן יבק

 שונים.  במהלך הסמסטר נצא לסיור/ים.  

 

  

mailto:sarith@bgu.ac.il
mailto:sarith@bgu.ac.il
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 חובות השיעור:

 

 השתתפות שוטפת: ההשתתפות בקורס היא חובה

הצגת רפראט בכיתה, והכנת שאלות לקראת הרצאת האורח: הכנת הרפרט מהווה מעין 

ין.  במילים אחרות, על המציגים/ות ליצור הקשר למאמר, ולבדוק עבודת מחקר בזעיר אנפ

היבטים של הסוגיה שלא בהכרח מופיעים במאמר. כיוון שהרפרט מהווה עבודת רקע לביקור 

מרצה אורח/אורחת חשוב לגזור ממנו שאלות שאפשר לבנות עליהן דיון בכיתה וכן בהרצאת 

 האורח/ת. 

ור המרצה(:  לפחות שעתיים בשבוע. ההשתבלבות השתלבות בארגון שינוי חברתי )באיש

 בארגון תיעשה בתאום עם המרצה עד סוף  חודש נובמבר 

כתיבת יומן שדה.  כתיבת יומן שדה על הפעילות בארגון: החלק הראשון של יומן השדה יוגש 

בסוף הסמסטר הראשון. החלק השני יצורף לעבודה סמינריונית.  חלקו הראשון של יומן 

מהציון  40%( . יומן השדה  מהווה 19.1.6סר בשיעור האחרון של סמסטר א' )השדה יימ

בקורס.  יומן השדה מתפרש על פני כל שנת הלימודים. חלקו  השני של יומן השדה יוגש 

 בסוף סמסטר ב'

 השתתפות בסיורים.

  

 כתיבת עבודה סמינריונית. 

 

תפות בארגון  החברה העבודה סמינריונית תהיה מבוססת על התובנות   שעלו מהשת

האזרחית שבו בחרתם/ן להתנדב.  מתוך יומן השדה יבחר/תבחר כל אחד/ת מכם/ן שאלה 

סוציולוגית ותפתח אותה תוך התייחסות לספרות המקצועית ולחומרים שהופקו במהלך 

, לא כולל 12עמודים, ברווח כפול, פונט  15ההשתתפות בארגון.  העבודה לא תעלה על 

גרפיה.  העבודה תכלול: תיאור הארגון, פעילותו, השתלבותכם בו, מהי נספחים וביבליו

השאלה או השאלות שעלו תוך כדי התצפיות המשתתפות, התייחסות התיאוריה לשאלות 

 ASA-אלו, הצגת תצפיות וניתוחן, ודיון סיכום. הביבליוגרפיה תיכתב על פי פורמט ה

(American Sociological Associationעליכם ל  .)30.9.15-מסור את העבודה עד ה 

 כמקובל בפקולטה למדעי הרוח והחברה. 
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 סדר שיעורים ורשימת קריאה:

 

שיעור מבוא: הסבר מטרות הקורס, והקדמה קצרה אודות הקשרים בין  :27.10.15

 סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ואקטיביזם חברתי

 

 סוציולוגיה ציבורית ואנתרופולוגיה מעורבת: 3.11.15

 

Setha M. Low and Sally Eagle Merry 

2010 "Engaged Anthropology: Diversity and Dilemmas."  Current 

Anthropology 51 (supplement 2): 204-233. 

 

 

Michael Burawoy 

2014     "Introduction: Sociology as a combat sport." Current Sociology 62,2: 

140-155 

 

 

המקרה של ארגוני זכויות מהגרים  סטודנטים ומרצים כאקטיביסטים:   :10.11.15

 ופליטים

 

Pun Ngai et al. 

2014    "Worker-Intellectual Unity: trans-border intellectual intervention in 

FoxCom." Current Sociology 62,2: 209-222. 

 

 :  הרצאת אורח:  סטודנטים למען פליטים17.11.15
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דיאלוג  מפרק תפיסות ערבי:  האם ה-קיום יהודי-הסוציולוג/ית בארגוני דו : 24.11.15

 מהותניות?

 

Sara Helman 

2003     "Monologic Results of Dialogue: Jewish-Palestinian Encounter 

Groups as Sites of Essentialization."   Identities – Global Studies in Culture 

and Power 9,3: 327-354.  

 

 

תלמיד מ.א. לימודי חברה ביקורתיים ומנכ"ל  –הרצאת אורח:  אלדד לוי :  1.12.15

 זרעים לשלום לשעבר. 

   

 

 

  לצד מי אנחנו?:  9.12.15

 

2012      "Caste, Sexuality and Labor: the troubled connection." Current 

Sociology 60,2: 222-238.  

 

 סיימונסג'ון 

 .29-20)חורף(:  7תיאוריה וביקורת "הקואליציה הפמיניסטית באיזורי הגבול."   1997

 

 

הרצאת אורח:  עינב צברי תלמידת מ.א. במגמה ללימודי חברה ביקורתיים   :15.12.15  

 ואקטיביסטית בקואליציית הדיור הציבורי. 

  

 

 סוציולוגיה והפרטת שירותים ציבוריים :22.12.15
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 פלג-פוקס ושרית בן שמחון-פז אמיר

 2013דוח שנתי –הפרטות והלאמות בישראל  –בין הציבורי לפרטי   2014

 ירושלים, מכון ואן ליר

 

 שיב גגרינפלד

 הפרטת האדם   2010

 ירושלים, מכון ואן ליר

 

ך כלכלית ומוסמ-מנכ"ל המכללה החברתית –הרצאת אורח: רמי הוד :  29.12.15

 ב"ג.א -מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהה -המגמה ללימודי חברה ביקורתיים

 

 

 על הגבולות בין אקדמיה לבין אקטיביזם: תרומת האנתרופולוגיה והסוציולוגיה:  5.1.16

 לאקטיביזם?

 

 

Nancy Shepperd-Hughes 

2009 "Making Anthropology Public."  Anthropology Today 25,4: 1-3. 

 

Sari Hanafi 

2014   "Complex Entanglements:  moving from policy to public sociology in 

the Arab world" 

Current Sociology 62,2: 197-208. 

 

 

תלמיד דוקטוראט במחקלה לסוציולוגיה –הרצאת אורח: מר יריב מוהר  12.1.16

 אב"ג . דובר "רבנים למען זכויות אדם."–ואנתרופולוגיה 
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 קבוצות אוהדים בכדורגל: הסוציולוג כאוהד/ת והאוהד/ת כסוציולוגית :18.1.16

 

Adam Brown 

2008    "Our club, our rules: fan communities at FC United of Manchester." 

Soccer and Society 9,3: 346-358. 

 

 -המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה–יד דוקטוראט תלמ  -הרצאת אורח: מר אורי כ"ץ

 אב"ג
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 סתיו –סמסטר א' 
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 חברה ותרבות ביוון המודרנית –בין טברנה להפגנה 

 גב' אורית הירש

 12-14סמסטר א', יום שני 

 פרטי התקשרות

)בתיאום  12-11יום ב', בין השעות . שעת קבלה: hirscho@bgu.ac.ilגב' אורית הירש: 

 (.מראש

 

 הקורס תקציר

מטרת הקורס הנוכחי היא לספק חשיפה ראשונית לחברה ותרבות ביוון המודרנית, כמו גם 

 למידת כלים תיאורטיים להבנת סוגיות סוציולוגיות שונות ביוון. בנוסף לכך, נתוודע לסגנונות

הקורס מכיל קשת רחבה של נושאים הקשורים לחברה ותרבות ביוון כתיבה אנתרופולוגית. 

מו כן, הקורס יתמקד במשבר כמוסיקה, טקסי אבלות, דת, מגדר, ועוד.  אוכל, -המודרנית 

של משבר זה. הדיון גים אנתרופולו-סוציוובהיבטים  2008מאז  הכלכלי שפוקד את יוון

טעימות , בנושאים השונים ילווה בדוגמאות מגוונות מתוך סרטים, יצירות מוסיקליות

 . והרצאת אורח קולינאריות

 

 נה הציוניםדרישות הקורס ומב

נוכחות חובה וכתנאי לסיום הקורס. היעדרות של יותר משלושה שיעורים תתאפשר רק עם 

 הצגת אישורים פורמאליים. 

 קריאה שוטפת של המאמרים, לפי הנחיית המרצה, לפני השיעור והשתתפות פעילה. 

נו הבוחן, שיתקיים באמצע הסמסטר, יכלול שאלות אמריקאיות שיבח –( 20%בוחן אמצע )

שליטה בחומרים מתוך רשימת קריאת החובה ומהשיעורים. הבוחן הוא חובה ותנאי מעבר 

 .56 –לסיום הקורס. ציון עובר 

המבחן יבדוק שליטה והבנה בחומר קריאת החובה והשיעורים.  –( 80%מבחן בסוף הקורס )

 . המבחן הוא חובה ותנאי מעבר לסיום הקורס.56 –ציון עובר 

  

mailto:hirscho@bgu.ac.il
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 שיעורי הקורס

 הערה: ייתכנו שינויים בסדר השיעורים וברשימת הקריאה 

 הכנות למסע להכרת תרבות וחברה ביוון –( 26.10) 1שיעור 

 קריאת חובה

על יוון שאיבדה ממשותה והפכה  –. "יוון שבחלום ויוון שבמציאות 1980ברונבסקי, יורם. 

 .4-2 :6,  מחברות לספרות, חברה וביקורתלסמל והשראה". 

 רשות להרחבת הידעקריאת 

*Herzfeld, Michael. 1987. 'Aboriginal Europeans'. In Anthropology Through 

the Looking-Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe. Cambridge: 

Cambridge University Press: 49-76.  

* Yalouri, Elena. 2001. 'Intrduction'. In The Acropolis: Global Fame, Local 

Claim. Oxford: Berg: 5-26 

*Wills, David. 2005. 'British Accounts of Residency in Greece, 1945-2004'. 

Journal of Modern Greek Studies, 23(1): 177-197. 

 סיפורים היסטוריים של יוון –( 2.11) 2שיעור 

 קריאת חובה

Keridis, Dimitris. 2009. 'Introduction'. In Historical Dictionary of Modern 

Greece. Historical Dictionaries of Europe, No. 71. Lanham, Maryland: The 

Scarecrow Press, Inc. 

 ת רשות להרחבת הידעקריא

*Gallant, Thomas W. 2001. Modern Greece. London: Hodder Headline Group. 

*Sparkes, Brian A. (ed.). 1998. Greek Civilization – an Introduction. Oxford: 

Blackwell Publishers.  

 

 ( ו'מקומיות' ביווןgreeknessעל הבניית 'יווניות' ) –( 9.11) 3שיעור 

 קריאת חובה
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Sutton, David E. 1998. 'Kalymnian Constructions of Identity and Otherness'. In 

Memories Cast in Stone: the Relevance of the Past in Everyday Life. 

Oxford: Berg: 35-56. 

 ת רשות להרחבת הידעקריא

Friedl, Ernestine. 1962. Vasilika: a Village in Modern Greece. New York: Holt, 

Rinehart and Winston. 

 

 קים לנצרות האורתודוקסיתמאלים עתי –הדת היוונית  –( 16.11) 4שיעור 

 קריאת חובה

Haland, E. J. 2012. 'The Dormition of the Virgin Mary on the Island of Tinos: A 

Performance of Gendered Values in Greece'. Journal of Religious History, 

36: 89–117 

 קריאת רשות להרחבת הידע

*Danforth, Loring M. 1982. The Death Rituals of Rural Greece. New Jersey: 

Princeton University Press.  

*Dubisch, Jill. 1995. In a Different Place: Pilgrimage, Gender and the Politics 

at the Greek Island Shrine. New Jersey: Princeton University Press. Pp. 49-

75. 

*Stewart, Charles. 1991. Demons and the Devil. New Jersey: Princeton 

University Press. 

 

 כבוד, משפחה ובית –( 23.11) 5שיעור 

 קריאת חובה

Du Boulay, Juliet. 1974. Portrait of a greek mountain village. Oxford: 

Clarendon Press, Pp. 3-40 ('the Village' + 'the Family'). 

 

 הידע קריאת רשות להרחבת
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* Campbell, John Kennedy. 1964. Honour, family and patronage: a study of 

institutions and moral values in a Greek mountain community. Oxford: 

Clarendon Press.  

*Herzfeld, Michael. 1985. The Poetics of Manhood: Contest and Identity in a 

Cretan Mountain Village. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 

 

 בין טבע לתרבות ביוון –תפקידי מגדר  –( 30.11) 6שיעור 

 קריאת חובה

*Dubisch, Jill. 1986. 'Culture Enters through the Kitchen: Women, Food and 

Social Boundaries in Rural Greece'. In Dubisch, Jill (ed.). Gender and Power 

in Rural Greece. New Jersey: Princeton University Press. Pp. 195-214. 

*Cowan, Jane K. 1991. 'Going out for coffee?: contesting the grounds of 

gendered pleasures in everyday sociability'. In Loizos, Peter and Evthymioa 

Papataxiarchis (eds.). Contested identities : gender and kinship in modern 

Greece. Princeton, New Jersey:Princeton University Press,Pp. 180-202. 

   להרחבת הידע קריאת רשות

*Dubisch, Jill. 1983. 'Greek Women: Sacred or Profane'. Journal of Modern 

Greek Studies, 1(1): 185-202.  

*Sutton, Susan B. 1986. 'Family and work: new patterns for village women in 

Athens'. Journal of modern Greek studies, Vol. 4(1): 33-49. 

 

 ממוסיקת 'הדחויים' ללב התרבות היוונית –רמבטיקו  –( 7.12) 7שיעור 

 Rembetiko( "1983)הרצאה קצרה והקרנת חלקים מהסרט "

 קריאת חובה

Monos, Dimitri. 1987. 'Rebetico: The music of the Greek urban working 

class'. International Journal of Politics, Culture, and Society, 1(2): 111-119. 

 קריאת רשות להרחבת הידע

 ו. ירושלים: כרטא. רבטיק. 2003קוסטאס פריס. *

http://link.springer.com/journal/10767
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*Hirschon, Renee. 1989. Heirs of the Greek catastrophe: the social life of Asia 

Minor refugees in Piraeus. Oxford, New York: Clarendon Press; Oxford 

University Press.  

*Holst, Gail. 1994. Road to Rembetika: Music of a Greek Sub-Culture, Songs 

of Love, Sorrow and Hashish. Evia: Denise Harvey. 

 על חגיגות ואוכל ביוון –( אכול ושתה כי מחר נמות 14.12) 8שיעור 

 קריאת חובה

*Sutton, David E. 1997. 'The Vegetarian Anthropologist'. Anthropology today 

13 (1): 5-8. 

*Yiakoumaki, Vassiliki. 2006. 'Local," "Ethnic," and "Rural" Food: On the 

Emergence of "Cultural Diversity" in Greece since its Integration in the 

European Union'. Journal of Modern Greek Studies, 24(2):415-445. 

 להרחבת הידעקריאת רשות 

Sutton, David E. 2001. Remembrance of Repasts - An Anthropology of Food 

and Memory. New York: Berg. 

 "Politiki Kouzina) "2003(טעימות קולינריות והקרנה של הסרט  –( 21.12) 9שיעור 

 , וייתכן שיתקיים באופן חד פעמי בכיתה אחרת12:00-*השיעור יתחיל ב

 

 מתח בין מקומי, אזורי וגלובלי –אירופיזציה של יוון   –( 28.12) 10ר שיעו

 קריאת חובה

Yalouri, Elena. 2001. 'Intrduction' and 'Contesting Greek Identity: Between 

Local and the Global'. In The Acropolis: Global Fame, Local Claim. Oxford: 

Berg: 5-26, 77-100. 

 ות להרחבת הידע קריאת רש

*Mackridge, Peter A. and Eleni Yannakakis (eds.). 1997. Ourselves and 

Others: the Development of a Greek Macedonian cultural identity since 1912. 

Oxford: Berg. 

http://www.jstor.org/stable/2783250
http://www.jstor.org/stable/2783250
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*Sutton, David E. 2008. 'Local Names, Foreign Claims: Family Inheritance 

and 

National Heritage on a Greek Island'. American Ethnologist, 24(2): 415–437. 

 

 שברים אקטואליים ביווןמ -אדמה )שוב( בוערתה -( 4.1.16) 11שיעור 

 קריאת חובה

Knight, Daniel M. 2012. 'Turn of the screw: narratives of history and economy 

in the Greek crisis'. Journal of Mediterranean studies, 21 (1). pp. 53-76. 

 קריאת רשות להרחבת הידע

Margomenou, Despina. 2013. 'Times of Crisis and Seeds of New Intimacies 

on a North Aegean Island: Activism, Alternative Exchange Networks, and Re-

Imagined Communities'. Studies in Ethnicity and Nationalism, 13(3): 523-529. 

 הרצאת אורח בנושא אקטיביזם פוליטי ביוון –( 11.1.15)  12שיעור 

 קריאת חובה

 אתר העוקץ.שמים ממשאל העם'. ר -. 'אחרי 'המהפכה' 7.7.2015*הירש, אורית. 

*Karamichas, John. 2009. 'The December 2008 Riots in Greece, Social 

Movement Studies'. Journal of Social, Cultural and Political Protest, 8:3, 289-

293 

 

 סיכום מסע –( 18.1.15) 13שיעור 
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 מבט ביקורתי -הגלובליזציה בת זמננו

 

 ד"ר  דניאל  דה מלאך

danield@sapir.ac.il 

 

של גדולה יותר  מחיצות בין מדינות וזרימה הסרת של כים תהליהיא שם כולל לגלובליזציה 

, דימויים, ואנשים. תהליכים אלה התחזקו בעשורים האחרונים של המאה סחורות ,הון פיננסי

 לגבי הגורמים לתהליכי הגלובליזציה יוצגו גישות שונות ואף מתנגשות הןקורס העשרים.  ב

והן לגבי המגמה שלהם בעשור השני של המאה העשרים ואחת. תשומת לב מיוחדת תוקדש  

 להקשר הישראלי. 

 

 חובות 

ציון הקורס ייקבע על סמך בחינה.  הבחינה תכלול חלק אחד של שאלות קצרות, שיבחן 

אינטגרציה של חומר הקריאה בקיאות במאמרים וחלק שני, פתוח יותר, שיבחן יכולת 

 וההרצאות.

 קריאת המאמרים הרלבנטיים לפני השיעור היא מפתח להבנת ההרצאות.  

 

 

  

mailto:danield@sapir.ac.il
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 תכנית הקורס

 

 יזציה? האמנם גלובל -.  מבוא1-2

Ritzer, George (2010). "Globalization I: Liquids, Flows and Structures, in: 

Globalization: A Basic Text , Oxford, Wiley and Sons. pp. 1-32.    )פריט רשות) 

 

 נאו(ליברלית) . הגלובליזציה בפרספקטיבה 3-4

Kegley, Charles and Shannon Blanton (2014),  "International Trade in the 

global Marketplace",  "The  Demographic and Cultural  Dimensions of 

Globalization", in:  World Politics: Trend and 

 Transpormation, Belmont Ca., Wadsworth.  pp. 339-403.  

(. "חישוקי הגלובליזציה: אתגרים לניהול מדיניות חברתית בישראל"  בנק 2003קליין דוד   )

 ישראל, פרסומים, דברי הנגיד. 

 

 דיגמת הגלובליזציה" בסוציולוגיה  . "פר5-7

Castells, Manuel (2000). "Conclusion: Making Sense of our World" in End of 

Millenium, Oxford, Blackwell, pp. 366-391.  

Held, David and McGrew Anthony  (2007). "introduction",  "Implementing 

Cosmopolitan Social Democracy",  in: Globalization\Anti-Globalization, 

Malden Ma. Polity, pp.  1-9.  220-236.    

הגלובליזציה של ישראל: מקוורלד בתל אביב, (" בתוך: II(  "גלובליזציה )2005רם אורי )

 . 47-75 , תל אביב, רסלינג, עמ' ג'יהאד בירושליים

 

 הגלובליזציה בפרספקטיבה )נאו(ריאליסטית.   8-9

Huntingto, Samuel (2003). "America in the World". Hedgehog Review, 5 (1), 

7-18.  
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טגי של המשאב האסטר -(. "מאבקים על מים במזרח התיכון", "הנפט2006סופר, ארנון )

: סוגיות המזרח התיכון", "אתגרי ישראל נוכח הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון" בתוך

 .  116-149, תל אביב, משרד הביטחון, עמ' בגאופוליטיקה של המזרח התיכון

Mearsheimer, John J (20110. "Imperial by design." The National Interest 111,  

16-34. 

 

 

 הגלובליזציה בפרספקטיבה רדיקלית שמאלית 10-11

 Wallerstein, Immanuel (2004). “Globalization: A long way Trajectory of the 

World System in: The Decline of American Power, the U.S in a Chaotic World, 

New York, The New Press. 45-69 pp. 255-281. 

Shiva, Vandana (2005). Earth Democracy: Justice, Susainability, and Peace, 

London, Zed Books.  pp. 9-11, 29-67.  

  

הערות לדיון על  (. "איפה הכיבוש, האפליה והאימפריאליזם?2009דה מלאך, דניאל ) 

 . 111-139, 35 תיאוריה וביקורתהשלכות הגלובליזציה בישראל", 

 

 . סיכום12
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 מבוא לשיטות מחקר

 תשע"ושנה"ל 

 10210028קוד קורס:  

 aviadraz@bgu.ac.il אביעד רז פרופ'המרצה: 

 :מטרת הקורס

בסוציולוגיה  לשיטות מחקר כמותיות ואיכותניותמתודולוגי פילוסופי ורקע הקורס מספק 

במהלך הקורס נעמוד על המורכבות הקיימת בתכנון המחקר ובביצועו הלכה  ואנתרופולוגיה.

למעשה. תכני הקורס יעסקו במבנה החשיבה המדעית, שאלות והשערות, משתנים, מערכי 

 מחקר, מהימנות ותוקף

 

 הרכב הציון:

 מבחן 100% -ורס מורכב מציון הק

עבודה על היסודות של המחקר הכמותי, ועבודה על  –במהלך הקורס יחולקו שתי עבודות 

 היסודות של המחקר האיכותני. 

 

 נושאי הקורס וקריאה

 כל פריטי הקריאה נמצאים באתר הקורס.

 

  מקורות ועקרונות של השיטה המדעית .1שיעור 

, פרדיגמה, אובייקטיביות, אמפיריות, תיאוריה: חשיבה המדעיתמושגים בסיסיים ב

 .קציהבעיית האינדו)תקף, בטל ומבוסס(, דדוקציה ואינדוקציה,  וטיעון טענה

 

"חקירה מדעית: המצאה ובחינה". מתוך מקראת  ,(1977המפל, ק. )לשיעור הבא:  קריאה

 ביב. א-הקורס "פילוסופיה של המדע", הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל

 

 . פוזיטיביזם בדגש על אישוש: המפל2 שיעור

mailto:aviadraz@bgu.ac.il
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לשיטה המדעית  , כבסיסמודוס טולנס והכשל של חיוב המסקנה ,הפרכהואישוש 

 הפוזיטיביסטית.

 

ת להפרכה". מתוך מדע, והניתנו-(. "מדע, פסאודו1977פופר, ק. )  לשיעור הבא: קריאה

 אביב.-מקראת הקורס "פילוסופיה של המדע", הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל

 

 . פוזיטיביזם בדגש על הפרכה: פופר  3שיעור 

 

ה של המדע", הכרה ותיאורי-(. "הכרה ומדע, תורת1977אדורנו, ת. ) לשיעור הבא: קריאה

 82-92, עמ' 12מתוך הקורס "פילוסופיה של המדע", האוניברסיטה הפתוחה,  יחידה 

 

  , סוציולוגיה של המדעהביקורת על הפוזיטיביזם, פרשנות, הבניה חברתית. 4שיעור 

 

-443(: 4ערבי והירידה מהארץ". מגמות, ל"ב )-(, "הסיכסוך הישראלי1990כהן ינון )קריאה: 

447. 

 

  : מחקר כמותיעיצוב המחקר ומערכי מחקר שונים .5שיעור 

 מדידה, דגימה, מתאמיי, ניסוימושגים: מערך 

 

 מהימנות ותוקף.  6שיעור 

 

 ה וסלקציה. תוקף חיצוני, דגימ7שיעור 

 

 סקר )שאלונים, שאלון חצי מובנה( :לאיסוף הנתוניםכמותיות שיטות . 8שיעור 

 

(. "המאפיינים של המחקר האיכותני" )עמ' 1995נעמה צבר בן יהושע ) לשיעור הבא: קריאה

 המחקר האיכותני.(, מתוך 100-106(, "אמינות וישימות במחקר האיכותני" )עמ' 21-31

 מסדה.
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 האיכותנימחקר הפרדיגמה הפרשנית וה. 9שיעור 

הלר -"חניכותו של מעשן המריחואנה", בתוך: דניאל רוטקריאה לשיעור הבא: בקר, הווארד 

 .112-101וניסן נוה )עורכים(, היחיד והסדר החברתי, תל אביב: עם עובד, 

 

 תצפית משתתפת, ראיונות. שיטות איכותניות לאיסוף נתונים: 10שיעור 

 

 הבא לשיעורקריאה 

Newman, I. & C. Benz. (1998). “Qualitative and Quantitative Research 

Methods: an Interactive Continuum,” pp. 13-26 in their Qualitative-Quantitative 

Research Methodology, Carbondale, IL: Southern Illinois University Press. 

 

(: 1י) סוציולוגיה ישראלית. "השילוב הראוי: נשים בקורס טיס". 2008צור, יובל ואביעד רז. 

81-106 

 

 : מודל והדגמה מחקר משולב. 11שיעור 

 

של מי הסיפורים האלה? " .(2006)ודושניק, ל'  ,בן יהושע, נ'-צברקריאה לשיעור הבא: 

 . 41-36,  13, שבילי מחקר "במחקר האיכותי. התמודדות אתית

 

 אתיקה במחקר. 12

 

 סיכום וחזרה, מבחן לדוגמה.. 13
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 מבוא לתיאוריות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות

 2015-2016-סמסטר א' תשע"ו  

 16-18יום ב' 

 

 צוות הקורס:

 

 דר' שרה הלמן

 sarith@bgu.ac.ilדוא"ל:  

 72בניין  368חדר  8.30-9.30שעות קבלה:  יום ג'  

 

 אריה ניסנבאום

 arienis@post.bgu.ac.ilדוא"ל: 

 שעות קבלה:

 

 מיכל פימה

 pima@post.bgu.ac.ilדוא"ל: 

 שעות קבלה: 

 

  

mailto:sarith@bgu.ac.il
mailto:arienis@post.bgu.ac.il
mailto:pima@post.bgu.ac.il
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 דברי הסבר:

לתיאוריה האנתרופולוגית מטרת שיעור זה היא ללמוד את היסודות המשותפים 

 והסוציולוגית, וכן את גיוון הפרשנויות של תיאוריות אלו בין הדיסציפלינות ובתוכן.  על פני

לימוד לפי הוגים או תיאורטיקנים שונים, שיעור זה יתמקד במושגי מפתח בשתי 

אופן הדיסציפלינות: מבנה,  פרט או אינדיבידואל, תרבות ופרקטיקה.   בשיעורים נבחן את ה

שבו הוגים שונים בתיאוריה האנתרופולוגית והסוציולוגית הגדירו מושגים מרכזיים אלו, 

המכנה המשותף וכן קווי השוני בין ההגדרות השונות.  נקודת המוצא של הדיון בכל אחד 

מהמושגים תהיה התיאוריה הקלאסית. לאחר בחינת כל מושג באמצעות ההגות הקלסית 

יות בנות זמנינו של כל אחד מהמושגים, לאור התפתחויות נעמוד על אחדות מהפרשנו

היסטוריות, כלכליות, חברתיות ופוליטיות בחברות שונות.  נשאל לדוגמה,  מה היו המענים 

שנתנו לשאלות הקלסיות של האנתרופולוגיה ושל הסוציולוגיה בהקשרים היסטוריים 

חבה של תיאוריה סוציולוגית משתנים. מטרה נוספת של השיעור,  מעבר להקניית  מניפה ר

ואנתרופולוגית, היא  לעודד חשיבה תיאורטית וביקורתית ולהקנות כילים לניתוח תופעות 

 חברתיות עכשוויות.

 

 מבנה הקורס:

 

הרצאה הפרונטאלית: מטרתה לפרוש ראייה רחבה של המושגים, האופן שבו ההוגים 

ם בין ובתוך כל אחת השונים פרשו אותם וכן השונה והמשותף בין הוגים שוני

 מהדיסציפלינות. 

  

תרגיל: בתרגיל יתמקד בקריאה ובדיון על המקורות השונים. קריאת המאמרים היא חובה 

 לכל מי שמשתתף/ת  בתרגיל.  

 

 השתתפות בהרצאות: אינה חובה אך מאוד מומלצת

 השתתפות בתרגילים: השתתפות בתרגול אינה חובה אך מאוד מומלצת.  

 

  



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש,  סמסטר א'

 תואר ראשון

 

 

 

 

127 

 רס:חובות הקו

 

מהציון הכולל.  הבוחן יהיה מורכב  30%בוחן באמצע הסמסטר )פרטים והנחיות יבואו(: 

משאלות  קצרות הלקוחות מההרצאות ומאמרי הרשימה ביבליוגרפית. על מועד הבוחן תבוא 

 הודעה. 

בחינה סופית: תהיה מורכבת משתי שאלות פתוחות שבהן תתבקשו לדון בסוגיות מרכזיות 

השיעור תוך התייחסות להרצאות ולחומר הביבליוגרפי.  משקל הבחינה בציון  שנידונו במהלך

 . 70%הכולל 

 

 לתשומת לבכם:  ציון עובר בכל אחת מהמטלות הוא תנאי להשלמת הקורס. 

 

.  moodle-הודעות: הודעות בנוגע לשיעור וכן לתרגילים תועברנה באמצעות מערכת ה

 להתעדכן על הודעות המועברות בכיתה.הודעות גם תועברנה בכיתה.  חלה חובה 
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 סדר שיעורים:

 

  26.10.15הרצאות מבוא:

 

בשיעור זה נדון בחשיבות התיאוריה הקלאסית, בשאלות המרכזיות שהעסיקו את אבות 

הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה ובהקשר ההיסטורי שבו התעוררו שאלות אלו.  נתמקד בשאלות 

וגדר הסדר החברתי וכיצד ה"אבות המייסדים" של שתי של בעיית הסדר החברתי, כיצד ה

הדיסציפלינות התייחסו לשאלת הסדר החברתי, למקורותיו וכן לכוחות ולמנגנונים המפעילים 

והמחזיקים אותו.  כמו כן נדון באופן שבו התהוו הגבולות בין האנתרופולוגיה לבין 

 הסוציולוגיה ובכיווני ההפריה ההדדית ביניהן.

 

 ות:קריאת רש

 

R.W. Connell 

1997    "Why is Classical Theory Classic?" American Journal of Sociology 

102, 6:1511-1557    

 

Immanuel Wallerstein 

2003  "Anthropology, Sociology and Other Dubious Disciplines."  Current 

Anthropology 44,4: 453-465. 

 

 

 2.11.15-16.11.15סית: מהו מבנה?  המשגות קלא

 

 

מושג המבנה הוא אחד המושגים המרכזיים ביותר במדעי החברה בכלל ובסוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה בפרט. אף על פי כן, מושג המבנה מקבל משמעויות שונות;  כגון כללים 

המארגנים את האינטראקציה בין פרטים,   ארגון חברתי, ומבנה תשתיתי שהוא היסוד 
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היחסים החברתיים, והמקנה לחברה נתונה את צורתה בתקופה היסטורית  המחולל של

נתונה.  בשיעור זה נדון באופן שבו הקלאסיקונים באנתרופולוגיה התייחסו למבנה.  נדון 

בדורקהיים )דרך עבודותיו על הסוציולוגיה של הדת, והתאבדות וחלוקת עבודה בחברה(, 

טית מאמצת את מושג המבנה ומשנה אותו והאופן שבו האנתרופולוגיה החברתית הברי

)בעיקר רדקליף בראון וממשיכיו(.  נתייחס למושג מבנה בעבודתו של קרל מרקס )הקדמה 

לביקורת של הכלכלה המדינית ופרק הסחורה בקפיטאל( וכן  לתיאוריה של ויבר אודות 

המבנה הבירוקרטיה.  אבני יסוד אלו ישמשו אותנו כדי לדון בהמשך באופן שבו מושג 

 משתנה ומקבל משמעויות חדשות.    

 

 קריאת חובה:

 

Emile Durkheim 

1966 © 1933     "Organic Solidarity and Contractual Solidarity," pp. 200-229, 

in: The Division of Labor in Society.   New York, The Free Press of Glencoe. 

 

 א"ר רדקליף בראון 

ג'ון מק'גי וריצ'רד ל' וורמוס )עורכים(  בתוך: ר' 271-284"על יחסי לצון," ע"ע.     2013

   מבוא היסטורי. רעננה, האוניברסיטה הפתוחה–תיאוריות אנתרופולוגיות 

 

 קרל מרכס

  ביקורת הכלכלה המדינית.–קפיטאל הבתוך  29-68"הסחורה," ע"ע.       2011

 תל אביב, ספרית הפועלים.

 

  

 23.11.15-30.11.15מבנה: גלגוליו של מושג המבנה : 

 

-במהלך שני שעורים אלו נתייחס לגלגוליו  של המושג מבנה בתיאוריה הסטרוקטוראלית

פונקציונאלית, בסטרוקטורליזם בעיקר דרך עבודתו של קלוד לוי  שטראוס, ובאופן שבו 
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לחקר חברות לא  האנתרופולוגיה המרכסיסטית פרשה את מושג המבנה ויישמה אותו

 אירופיות. בהמשך נדון בפרשנויות בנות זמנינו של מושג המבנה. 

 

 קריאת חובה:

 

Michael Taussing 

1980   “Reification and the Consciousness of the Patient.”  Social Science and 

Medicine 4, 1: 3-13. 

 

Hadas Weiss 

2011  "Gift and Value in Jerusalem's Third Sector." American Anthropologist 

113,4: 594-605. 

 

David Kennedy and Peter Kennedy 

2010  "Towards a Marxist Political Economy of Football Supporters." Capital 

and Class 34,2: 181-198. 

 תרבות מהי? 

 

בסוציולוגיה.  בשיעורים נבחן את מושג התרבות הינו מושג מרכזי באנתרופולוגיה, וגם 

ההמשגות השונות של המושג תרבות תוך התייחסות  ליחסים המשתנים בהגדרת היחסים 

בין תרבות לבין מבנה, תרבות כמערכת אוטונומית, מעמדם של סמלים ושל טקסים, והיחסים 

 בין כוח לבין תרבות.

 

 7.12.15תרבות באנתרופולוגיה ובסוציולוגיה הקלאסיות  

Anne E. Kane 

1996 "The Centrality of Culture in Social Theory: Fundamental Clues from 

Weber and Durkheim," pp. 161-180, in:  Stephen P. Turner (Ed.) Social 
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Theory and Sociology- The Classics and Beyond. Oxford and Cambridge, 

Mass, Blackwell Publishers. 

 

 

 

 14.12.15-28.12.15לגוליו של המושג תרבות  ג

 

Motti Reguev 

2007  “Ethno-national Pop Rock Music: Aesthetic Cosmopolitanism Made 

from Within.” Cultural Sociology 1,3: 17-34 

 

Emiko Ohnuki-Turney 

2001  "Historicization of the Culture Concept."  History and 

Anthropology 12,3: 213-254.  

 

 

 4.1.16-11.1.16הפרט בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה  

 

 

מה לפרט ולשתי דיסציפלינות אשר המושא שלהן הן החברה והתרבות? בשיעורים אלו נדון 

במעמדו של הפרט בתיאוריה אנתרופולוגית והסוציולוגית הקלאסיות וכן בהתפתחויות בנות 

רט ופעולתו בתיאוריה האנתרופולוגית והסוציולוגית בנות זמנינו הבוחנות את מעמד הפ

 זמנינו.  פרק זה ישמש כמעבר לנושא האחרון בו נדון בשיעור: תיאוריה של פרקטיקה. 

 

 קריאת חובה:

Georg Simmel 

1957   "Fashion."  American Sociological Review 62,6: 541-558. 
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Nurit Bird David and Tal Israeli 

2010  “A Moment Dead, a Moment Alive: how situated personhood emerges 

in the vegetative state in an Israeli hospital unit.” American Anthropologist 

12,1: 54-65 

 

 

 18.1.15סיכום הקורס  
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 פוליטית בברזיל-מדינת העתיד: חברה, תרבות וכלכלה

 ד"ר מתן שפירא 

  0558814730 סלולרי:

 matanski@gmail.com  ; shapirom@bgu.ac.ilאימייל: 

 1230-1400  שעת קבלה: ימי רביעי

 

 תיאור הקורס

ברזיל מכונה כבר כמאה שנים בשם המחייב "מדינת העתיד", אולם לעיתים נדמה שעתידה 

עדיין לפניה. על מנת להבין טענה זו ננתח את הדינמיקה התרבותית של החברה הברזילאית 

: מסגרת קונספטואלית( 1דרך שלוש יחידות תוכן, המאורגנות סביב מקבצי שאלות ליבה: )

גלית לישות מוסדית מאוחדת, בזמן שאמריקה הספרדית כיצד הפכה אמריקה הפורטו

התפצלה לעשרות מדינות? מהם תהליכי ההגזעה האופייניים לברזיל? כיצד מתגלמים 

 דוריות במבנה-תהליכים אלו בשיח על מיניות ותשוקה ואיך הם קשורים לתמורות בין

וי מגדרי בברזיל לכלי של תהליכי שינכ-: מהו הממד הפוליטיכלכלה פוליטית( 2המשפחה? )

, באיזה אופן קשרים אלו ממשיכים שלטון בברזיל-מאז שנות השמונים? מה מייחד קשרי הון

להנציח פערים מעמדיים משמעותיים, וכיצד השתנתה הפוליטיקה המפלגתית הברזילאית 

ברזילאיות, -: מהם יחסי הגומלין בין דתות אפרופלורליזם רוחני( 3בעקבות פערים אלו? )

רזיל? מהן הקטגוריות המטאפיזיות העומדות בבסיס יחסים אוונגליות בב-ונוצריות קתוליות

אלו וכיצד הן באות לידי ביטוי במערכת הריטואלית הברזילאית? חומרי הקריאה וההרצאות 

זיל הפוליטית בבר-יציגו פרספקטיבות מגוונות המחברות בין מנגנוני המאקרו של הכלכלה

 י היומיום. לבין פעילויות המיקרו של חי

 מטרות אקדמיות

מדינית מורכבת בכלל, ולניתוח -חברתית-יות ירכשו כלים לניתוח ישות תרבותית\הסטודנטים

יות אמורות לפתח שלוש מיומנויות \של החברה הברזילאית בפרט. בסיום הקורס הסטודנטים

ודרכי ( להכיר עובדות אתנוגרפיות בסיסיות על החברה הברזילאית 1עיוניות עיקריות: )

( להפגין בקיאות בגישות האנליטיות שנלמדו על מנת לנתח את החברה 2פעולתה; )

mailto:matanski@gmail.com
mailto:shapirom@bgu.ac.il
mailto:shapirom@bgu.ac.il
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( להבין טענות מרכזיות מן הספרות האנתרופולוגית, ההיסטורית והסוציולוגית 3הברזילאית; )

 הרלוונטית ולהגיב אליה באופן ביקורתי.

 הערכה 

 יון הסופי. מהצ 10%מן השיעורים מקנה  80%-נוכחות והשתתפות פעילה ב

מהציון הסופי.  5%דו"חות קריאה בהיקף של עמוד אחד לכל דו"ח מקנה  6של  חובת הגשה

חשבת, כלומר נדו"חות לא  6-הדו"ח יוגש בתחילת השיעור. יש להדגיש כי הגשה של פחות מ

 דו"חות לא תקבלו ניקוד בכלל. ראו שאלות מנחות בנספח.   5  ן\אם הגשתם

מתוך רשימת סרטים העוסקים בחברה  אחדון. יש לבחור מהצי 20%מטלה אקדמית: 

י את הסרט שבחרת תוך שימוש \י ונתח\הברזילאית, לצפות בו, ולענות על השאלה: "תאר

מיים מקורות אקד 5-ב לפחותבמושגי בסיס בחקר החברה הברזילאית. יש להשתמש 

ידות ההוראה , בסיום שתי יח9המופיעים ברשימת הקריאה". המטלה תוגש בשיעור מספר 

 מילה. 1500. אורך העבודה: רשימת הסרטים תפורסם במהלך הסמסטרהראשונות. 

מהציון. המבחן יורכב בחלקו משאלות אמריקאיות שמטרתן בדיקת ידע  65%מבחן סופי: 

מתוך מאמרי החובה של הקורס ומספר שאלות ניתוח פתוחות הדורשות שליטה בתיאוריות 

 תיבה. אורך הבחינה הוא שעתיים. שנלמדו בקורס ויישומן דרך כ

 .56ציון עובר בקורס הוא 

 מתודולוגיה

כל חומרי הקריאה הם באנגלית בשל מיעוט מאמרים אקדמיים בנושא בעברית. ברוב 

ריה דיון על המאמרים. בהתבסס על דו"חות דקות ולאח 30-45השיעורים תהיה הרצאה של 

 ות יתבקשו מפעם לפעם להוביל את הדיון. י\הקריאה, סטודנטים

בהמשך מספרי עמודים אפרסם במקומות בהם מצוין כי יש לקרוא קטעים מתוך ספרים 

 .מדויקים

 הקדמה: ברזיל מהסוף להתחלה: מכשפים, קדושים ופוליטיקאים בארץ הצלב הקדוש

 : היסטוריוגרפיה קנונית של ברזיל 1שיעור 

נבחן מפות שונות של ברזיל "בהליכה לאחור": ממפות פיזיות, כלכליות ופוליטיות של ברזיל 

. במקביל השיעור יסקור את 16-המאה ה כיום עד למפות של "ארץ הצלב הקדוש" מן

התהליכים שהובילו לכינון הרפובליקה הברזילאית: הקמת תחנות מסחר לפיתוח הקולוניה; 

הגירה מפורטוגל, ספרד והולנד והקמת מטעי הקפה, קנה הסוכר, וחוות הבקר; השינוע 
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זציה ; קתולי19-הברוטלי של מיליוני עבדים מאפריקה לעולם החדש עד אמצע המאה ה

ודחיקת העמים הילידיים לאזורי הספר; הקמת "האימפריה הברזילאית" על ידי דום פדרו 

-והקמת "הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל" ב 1888-; ביטול העבדות ב1822-השני ב

 . בחלק השני של השיעור אסביר מהן המטרות והמטלות של הקורס.1889

( 1995קריאת חובה: )תופץ אלקטרונית לפני השיעור(: קטעים מספרו של דארסי ריביירו )

 "העם הברזילאי" 

Ribeiro, Darcy. 1995. The Brazilian People: the Formation and Meaning of 

Brazil. Gainesville: University Press of Florida. 

  

 הקוסמוס הברזילאי וסתירותיו הפנימיות יחידה ראשונה: האי שבסדר, קדמה ברוורס:

 : המסגרת המושגית של ברזיל המודרנית2שיעור 

(, החל מג'ילברטו פריירה שכתב brasilidadeהשיעור יעסוק בניתוח המונח "ברזילאיות" )

גומלין בין בית העבדים ובית האדונים בתקופה הקולוניאלית, דרך על יחסי ה 30-בשנות ה

( ועד לרוברטו 1970"הדיאלקטיקה של התחמנות )מאלאנדרג'ם(" )אנטוניו קאנדידו על 

(, שהניח את היסודות להבנת "הדילמה הברזילאית": הסתירה בין 1991[1979דאמאטה )]

"הפרסונה" של הבית ו"האינדיבידואל" של הרחוב. דאמאטה טוען כי סתירה זו היא הכוח 

ים בין אישיים. לצד הסיסמא "סדר ( לתפעל יחסז'ייצ'יניוהמניע של "הדרך הברזילאית" )

 נדון ונבקר מונחים אלו במהלך הקורס עד סיכומו. –החרוטה על הדגל הברזילאי  –וקדמה" 

 ( 1995קריאת חובה: ההקדמה מתוך הס ודאמאטה )

לקים מדאמאטה על ( ח2(; )1963-ו 1956) ( חלקים מג'ילברטו פריירה1קריאת רשות: )

 (1991[1979הדילמה הברזילאית )]

Hess, David. 1995. Introduction. In Hess David and Roberto DaMatta (Eds.) 

The Brazilian Puzzle: Culture on the Borderlands of the Western World. New 

York: Columbia University Press. Pp 1-27. 

Freyre, Gilberto. 1956. The Masters and the Slaves: A Study in the 

Development of Brazilian Civilization. New York: Knopf. 

———. 1963. The Mansions and the Shanties: the Making of Modern Brazil. 

New York: Knopf. 
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DaMatta, Roberto. 1991. Carnivals, Rogues, and Heroes: An Interpretation of 

the Brazilian Dilemma. London: University of Notre Dame Press. 

 : הגזעה, מורשת העבדות, ושיח זהויות אתני בברזיל3שיעור 

דים הועברו באופן ברוטלי מאפריקה לברזיל מאמצע מיליוני עב 5-ל 3לפי הערכות שונות, בין 

. תעשיית קנה הסוכר, ולאחריה תעשיות הקפה 19-מאה העד אמצע ה 16-המאה ה

ים. בשיעור זה ילידיות כעבד-רינדיותבאופן נרחב באוכלוסיות אמ בשר, גם השתמשו\והחלב

נסקור את תהליכי ההגזעה של נתיני ברזיל הקולוניאלית ואת האופן שבו כוננו תהליכים אלו 

את מיתוס "הדמוקרטיה הגזעית" )ע"פ ז'ילברטו פריירה( בברזיל המודרנית. נדון בהשלכות 

בפוליטיקה אמביוולנטית של זהויות, השתייכות  של מיתוס זה כפי שהן באות לידי ביטוי

 אתנית על פי צבע עור )במקום "גזע"(, והפרדוכסים של האפליה המתקנת.

 ( על פוליטיקה של גזע בברזיל2011קריאת חובה: קולינס )

( על 1998( סגאטו )2( על דעות פופולריות כלפי הגזעה; )2004( ביילי )1קריאת רשות: )

 הצבעים בברזילמיתוס עיוורון 

Collins, John. 2011. Melted Gold and National Bodies: The Hermeneutics of 

Depth and the Value of History in Brazilian Racial Politics. American 

Ethnologist 38( 4): 683–700.  

Segato, R., L. THE COLOR-BLIND SUBJECT OF MYTH; Or, Where to Find 

Africa in the Nation. Annu. Rev. Anthropol 27:129-51 

Bailey, Stanley. 2004. Group Dominance and the Myth of Racial Democracy: 

Antiracism Attitudes in Brazil. American Sociological Review (69):728-749. 

 

 עצמית : מיניות ואסתטיקה של הגוף: בין פטריארכליות להגשמה4שיעור 

הדמיון הפופולרי מייחס לחברה הברזילאית מתירנות מינית וסובלנות כלפי פוליגמיה, 

הומוסקסואליות וזנות. בפועל, שיח המיניות בברזיל מתקיים במתח שבין המורשת 

הפטריארכלית השמרנית לבין תהליכי הדמוקרטזציה של יחסים מגדריים במהלך המאה 

וך בהם. בשיעור זה נדון ברצף קונספטואלי ואמפירי העשרים, לרבות השחרור המיני הכר

המתקיים בין הדרה וניצול של נשים מחד לבין אידיאליזציה רבת עוצמה של היופי והתשוקה 
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-כערכים אסתטיים העומדים בפני עצמם. נסקור גישות פרשניות, פמיניסטיות ופוסט

 אורטי עליו הרחבנו עד כה.   פמיניסטיות לשיח על יופי ומיניות על מנת למקמו בקונטקסט התי

 ( על אידיאל היופי2010קריאת חובה: חלקים מתוך אדמונדז )

( ההקדמה מתוך ריצ'רד 2( )1998( חלקים מתוך "טרווסטי" של דון קוליק )1קריאת רשות: )

 ( על הורמונים ואזרחות בברזיל2011( אמיליה סנאבריה )3(; )1991פארקר )

Edmonds, Alexander. 2010. Pretty Modern: Beauty, Sex and Plastic Surgery 

in Brazil. Durham and London: Durham University Press.  

Kulick, Don. 1998. Travesti: Sex, Gender, and Culture Among Brazilian 

Transgendered Prostitutes. Chicago: University of Chicago Press. 

Parker, Richard. 1991. Bodies, Pleasures, and Passions: Sexual Culture in 

Contemporary Brazil. Boston: Beacon Press. 

Sanabria, Emilia. 2011. From Sub- to Super- Citizenship: Sex Hormones and 

the Body Politic in Brazil. Ethnos, 75(4): 377–401. 

 

 רות בעיר ובכפרשא-בברזיל: קשרי: אינטימיות ורגשות 5שיעור 

"סדר וקדמה", "דמוקרטיה גזעית", "מאלנדרג'ם", "קורדיאליות", ו"ז'ייטיניו" מתארים 

עם הסתירה שבין הדרישה לשוויוניות אזרחית  נוחות בסיסית-"קוסמוס" ברזילאי שבמרכזו אי

ר זה נחשוב כיצד וויון מובנה הקשור בהיררכיות משפחתיות, כלכליות ופוליטיות. בשיעוש-ואי

מונחים אלו מתייחסים לאופנים שבהם מכוננת אינטימיות במסגרת מערכות קשרי שארות 

מסועפות בשכונות אורבניות נמוכות הכנסה ובכפרים ברחבי ברזיל העממית. נעמוד על 

מקורות המונח "פאוולה" ועל היווצרות "המעמדות הפופולריים" של ברזיל. נדבר בהקשר זה 

משפחתיים אופייניים ושיח הרגשות בברזיל כפי שאלו באים לידי ביטוי דרך על מודלים 

פרקטיקות אתנוגרפיות של אהבות נכזבות, סינדרומים של מחלות עממיות ואימוץ ילדים 

בערים המרכזיות ובאזורים כפריים בפריפריה. נראה כיצד פרקטיקות אלו מתייחסות באופן 

 ישיר ל"דילמה הברזילאית".

 ( על אימוץ ילדים בפאוולה2002ה: פונסקה )קריאת חוב

( רבהאן 3(; )2010( קטעים ממייבלין )2( על הומור; )2003( גולדסטיין )1קריאת רשות: )

 ( על גוף ונפש1994)
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Fonseca, Claudia. 2002. Inequality Near and Far: Adoption as Seen from the 

Brazilian Favelas. Law & Society Review 36(2): 397-432. 

Goldstein, Donna M. 2003. Laughter Out of Place: Race, Class, Violence, and 

Sexuality in a Rio Shantytown. University of California Press. 

Rebhun, Laura-Ann. 1994. Swallowing Frogs: Anger and Illness in Northeast 

Brazil. Medical Anthropology Quarterly 8(4): 360-382 

Mayblin, Maya. 2010. Virtuous Husbands, Powerful Wives: Gender, 

Catholicism, and Morality in Brazil: Palgrave Macmillan. 

 

נעלמה ה-וליטית וכלכלה מפלגתית בברזיל: "העם", השלטון והידפ-יחידה שניה: כלכלה

 )בכיס(

 כלי ואלימות בברזיל העממיתכלשוויון -: פאוולות, אי6שיעור 

ות נמוכות הכנסה נוטות להתמקד כלכלית בשכונ-גישות הבניה תרבותית למציאות הפוליטית

ית והתרוששות מתמשכת. תפיסה זו מדגישה את סימטריה מגדר-בניואנסים של כוח, א

היעדרות המוסדות השלטוניים מן הפריפריה ואת הנצחת העוני, הפשע והאלימות בברזיל 

ועל יוצא מכך. תיאוריות אלטרנטיביות מתייחסות לסגנונות התרבותיים הייחודיים כפ

ל"מעמדות הפופולריים" בברזיל כמערכת ערכית לגיטימית הפועלת לפי הגיון פנימי משלה. 

תפיסה זו מאשררת קטגוריות תרבותיות מהפאוולה כמערכת משמעויות קוהרנטיות 

ת. נבחן שתי גישות אלו באמצעות סקירת העומדות במרכז עולמם של תושבי השכונו

הממדים המוסריים והסמליים של חיי יומיום בפאוולות כפי שהם משתלבים באסטרטגיות 

 הישרדות מקומיות.

 (  2014קריאת חובה: חלקים מן הפרק הראשון והפרק השלישי בספרו של פנגלאס )

( קטעים מתוך 2יים;  )( על העניים האורבנ1995( חלקים מתוך דאמאטה )1קריאת רשות: )

 (2007הוצינגר )

Penglase, Ben. 2014. Chapter one (“To Live Here You Have to Know How to 

Live”) and Chapter three (A Familiar Hillside and Dangerous Intimates). In 

Living with Insecurity in a Brazilian Favela: Urban Violence and Daily Life. 

New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press. 
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Hautzinger, Sarah J. 2007. Violence in the City of Women: Police and 

Batterers in Bahia, Brazil. Berkeley: University of California Press.  

DaMatta, Roberto. 1995. On The Brazilian Urban Poor. Democracy and 

Social Policy Series Working Paper Number 10. Notre Dame, Indiana: Kellogg 

Institute for International Studies.   

 

 2002וליטית מאז פ-לטון, שחיתות, ומדיניות כלכליתש-: הון7 שיעור

י למרות עליית לטון בברזיל ממשיכים לעמוד בראש סדר העדיפויות הציבורש-קשרי הון

ן היתר חרתה על דגלה מלחמת חורמה , אשר בי2002-( לשלטון בPTמפלגת הפועלים )

נמצאת כיום בעין הסערה בעקבות הרחבת ממדי  PTבשחיתות. המדיניות הכלכלית של 

הקצבאות והשקעות בתכניות פיתוח שיעילותן מוטלת בספק. פרשות שחיתות כמו 

י הטיות עצומות של כספי ציבור ג'אטו" לגילו-ווהומבצע "לא 2005"המנסאלאו" בשנת 

ות שמן למדורה. בשיעור זה נדון , רק מוסיפ2014-15-בחברה הממשלתית "פטרובראס" ב

תהליכי  כלכליות לבין-, נחשוב על החיבור בין ההיררכיות הפוליטיותשלטון בברזיל-בקשרי הון

ישנה" ו"חדשה" בברזיל. כולל שינוי חברתי וננתח את היחסים המורכבים שבין פוליטיקה "

 דקות(. 15הקרנת סרט )

 ( על תכניות ביזור הכנסה בברזיל2015( אנסל )1קריאת חובה: )

לקים מתוך ח( 2ג'אטו"; )-( על מבצע "לאווה2015( אלמיידה וזאגריס )1קריאת רשות: )

 (;1992היוז )-שפר

Ansell, Aaron. 2015. Lula's assault on rural patronage: Zero Hunger, ethnic 

mobilization and the deployment of pilgrimage. Journal of Peasant Studies 

Online. DOI: 10.1080/03066150.2014.978297 

Scheper-Hughes, Nancy. 1992. Death Without Weeping: The Violence of 

Everyday Life in Brazil. Berkeley: University of California Press. 

Almeida, Arrauda de Monica and Bruce Zagaris. 2015. Political Capture in the 

Petrobrás Corruption Scandal: The Sad Tale of an Oil Giant. Fletcher Forum 

of World Affairs 39(2): 87-100. 

 : הדיקטטורה והמאבק הדמוקרטי 8שיעור 
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בתקופת הדיקטטורה הצבאית ובהשלכות המצטברות שלה על  בשיעור זה נעסוק בעיקר

שלטו בברזיל  1889התרבות הברזילאית בכלל, ועל הפוליטיקה המפלגתית בפרט. מאז 

רה עד ל"מדינה החדשה" פאודלית נשתמ-אליטות רבות עוצמה. מערכת קליינטליסטית סמי

המערכת הפוליטית (, שלאחריה נכנסה 1930-1945)והאוטוקרטית( של ג'טוליו וארגס )

הודח הנשיא הסוציאליסט  1964אבקים בין שמאל וימין. בשנת שנים של מ 19-בברזיל ל

 21-ז'ואאו גולארד בהפיכה צבאית, שהשליטה בברזיל דיקטטורה צבאית אכזרית למשך כ

שנים. המאבק לדמוקרטיזציה הותיר חותם אדיר על כל תחומי החיים בברזיל. השיעור 

 והאמנות שמייצגים את רוח התקופה. אה ובתוצרי התרבותיתמקד בתנועת המח

 ( על מחאת הסטודנטים2013קריאת חובה: חלקים מלאנגלנד )

( על צדק מעברי בברזיל 2010( מזארובה )2; )6( פרק 2005( לינגר )1)  קריאת רשות:

 מיליטריסטית-הפוסט

Langland, Victoria.2013. Speaking of Flowers: Student Movements and 

the Making and Remembering of 1968 in Military Brazil. Durham: Duke 

University Press.   

Linger, Daniel Touro. 2005. Chapter six (Wild Power in Post-military Brazil). In 

Anthropology through a Double Lens: Public and Personal Worlds in Human 

Theory. University of Pennsylvania Press. Pp. 126-144. 

Mezarobba, Glenda. 2010. Between Reparations, Half Truths, and Impunity: 

The Difficult Break with the Legacy of the Dictatorship in Brazil. International 

Journal of Human Rights 7(13): 7-26. 

 

 יחידה שלישית: אלוהים והשטן בחוג הטרופי: דתות וטכסים בברזיל

 : הכלכלה הרוחנית הפלורליסטית בברזיל: מגמות היסטוריות ויחסי כוחות9 שיעור

חוקרים מתייחסים לחברה הברזילאית כבעלת "כלכלה רוחנית פלורליסטית", המתאפיינת 

בטשטוש גבולות בין דוקטרינות דתיות שלעיתים מקדמות פרספקטיבות אידיאולוגיות 

רטיזם דתי בברזיל תוך התמקדות בקשר שבין ותיאולוגיות מנוגדות. בשיעור זה נסקור סינק

כלכלי. נתמקד אתנוגרפית בדפוסים מוסריים האופייניים -פולחנים רוחניים ומעמד חברתי

ברזילאיות, -זרמים קתוליים שונים, דתות אפרו –לשלוש מקבצי הדתות העיקריים בברזיל 

http://www.worldcat.org/title/speaking-of-flowers-student-movements-and-the-making-and-remembering-of-1968-in-military-brazil/oclc/869641551&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/speaking-of-flowers-student-movements-and-the-making-and-remembering-of-1968-in-military-brazil/oclc/869641551&referer=brief_results
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ו על השוני והדמיון ונחשוב דרך מתודה ז –אוונגליות -והסתעפויות הדוקטרינות הנוצריות

 שבין הדוקטרינות הללו. 

 ( על אתיקה ומוסר בשוק הרוחני  2010קריאת חובה: סטפן סלקה )

( על מגדר של 2014( מייבלין )2( הפרק על ברזיל; )1994( קאזנובה )1קריאת רשות: )

 ( על הכנסייה הקתולית בברזיל2004( חלקים מברדיק )3קדושים בקתוליות הברזילאית; )

Selka, Stephen. 2010. “Morality in the Religious Marketplace: Evangelical 

Christianity, Candomblé, and the Struggle for Moral Distinction in Brazil.” 

American Ethnologist 37 (2): 291–307. 

Casanova, José. 1994. Chapter five (Brazil: From Oligarchie Church to 

People's Church). In Public religions in the modern world. Chicago: University 

of Chicago Press. 

Mayblin, Maya. 2014. People Like Us: Intimacy, Distance and the Gender of 

Saints. Current Anthropology 55(10): S271-S280.  

Burdick, John. 2004. Legacies of Liberation: The Progressive Catholic Church 

in Brazil at the start of a New Millennium. Aldershot and Burlington: Ashgate. 

 

 רזילאיותב-: טכסים וסינקרטיזם בדתות אפרו10שיעור 

דתות אפרו ברזילאיות הן "אפרו" מכיוון שמקורן בדתות שהגיעו עם העבדים אך "ברזילאיות" 

וון שהן עברו תהליכי שינוי משמעותיים במסגרת המפגש שלהן עם דוקטרינות נוצריות כי

)ויהודיות(. נתמקד בדתות אלו וננתח אלמנטים מרכזיים בהן: פרקטיקות של איחוז הגוף 

(possession ;יחסי שארות בין מגוון הישויות הרוחניות ובינן לבין פוקדי בתי הפולחן ;)

על סמלי המפתח שבו; עקרונות  –ברזילאי -ית הפולחן האפרוב –המרחב של ה"טהיירו" 

מוסריים ופילוסופיים חשובים; ולוח השנה הדתי על מגוון הטכסים המייחדים אותו. השיעור 

 דקות.     26-יכלול הקרנת סרט אתנוגרפי באורך של כ

 (2008ג'ירס )-קריאת חובה: האייס על פומבה

( על תרבות חומרית בקנדובמלה; 2007רוקה )-נסי( חלקים מספרו של סא1קריאת רשות: )

-( על ה2010( זליגמן )3( על סודיות בקנדומבלה; )2002( חלקים מספרו של ג'ונסון )2)
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SELF ( ;על הדתות האפריקניות של 1978( חלקים מספרו של בסטיד )4בקנדומבלה )

 ( על למידה בקאנדומבלה.2007( מארסיו גולדמן )5ברזיל; )

Hayes, Kelly E. 2008. “Wicked Women and Femmes Fatales: Gender, Power 

and Pomba Gira in Brazil”. History of Religions 48(1): 1-21. 

Goldman, Marcio. 2007. “How to Learn in an Afro-Brazilian Spirit Possession 

Religion: Ontology and Multiplicity in Candomblé”. In Berliner David and 

Ramon Sarró (Eds.) Learning Religion: Anthropological Approaches. 

Berghahn Books: New York and Oxford. Pp: 103-119.  

Johnson, Paul C. 2002. Secrets, Gossip, and Gods: The Transformation of 

Brazilian Candomblé. Oxford; New York: Oxford University Press. 

Sansi-Roca, Roger. 2007. Fetishes and Monuments: Afro-Brazilian Art and 
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: בין הטהיירו השכונתי למקדש שלמה: הפריחה של דתות נוצריות אוונגליות 11שיעור 

 בברזיל 

התופעה האוונגלית בברזיל "מתפוצצת". אם עד שנות השמונים רק כחמישה אחוזים בקירוב 

פרוטסטנטים )בעיקר דרך כנסיות פנטקוסטליות ואוונגליות( מן הברזילאים הגדירו עצמם כ

מן הברזילאים משתייכים לכנסיות אלו, המקדמות סדר יום פוליטי, חברתי  25%-כיום כ

ממדי בין אוונגליים ודתות "אפרו". -ורוחני חדש. במסגרת זו הולך ומתפתח בברזיל מאבק רב

ברזיל, נדון בטכסים מרכזיים, עקרונות בשיעור זה נעמוד על מאפייני הצמיחה האוונגלית ב

תיאולוגיים וסמלי מפתח אוונגליים על ייחודיותם "הברזילאית", ונבחן אתנוגרפית את 

 הקונפליקט ההולך ומתעצם בין דוקטרינות רוחניות בברזיל.  



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש,  סמסטר א'

 תואר ראשון

 

 

 

 

143 

 נטקוסטאליות בברזיל. פ-( על התיאטרליות של הכוח בדתות נאו2005קריאת חובה: קריימר )

( על 2011מאפרא )  (2נטקוסטליזם בברזיל; )פ-( על ניאו1999( פרסטון )1ות: )קריאת רש

פרק    (4( על התפוצה של כריזמה; )2014( קמפוס )3פרסונהוד בדתות אוונגליות בברזיל; )

 (.1998שני מתוך ברדיק )

Kramer, Eric. 2005. Spectacle and the Staging of Power in Brazilian Neo-

Pentecostalism. Latin American Perspectives 32(1):95-120. 

Freston, Paul. 1999. “Neo-Pentecostalism" in Brazil: Problems of Definition 

and the Struggle for Hegemony. Archives de sciences sociales des religions 

44(105): 145-162.  

Mafra, Clara. 2011. Saintliness and Sincerity in the Formation of the Christian 

Person. Ethnos 76(4): 448–468. 

Campos, C. Roberta. 2014. Sharing charisma as a mode of Pentecostal 

expansion. Social Compass 61(3) 277–28 

Burdick, John. 1998. Blessed Anastasia: Women, Race, and Popular 

Christianity in Brazil. New York: Routledge. 

: "אני השמש, אתה הים, יחד אנחנו הרבה קרנבלים": אירועים פומביים וטכסים 12שיעור 

 לאומיים 

הקרנבל הברזילאי ידוע בעולם בעיקר כחגיגה חסרת רסן של מין, שתיה וריקודים. זהו רק 

טכס לאומי בשלהי המאה חלק קטן מן התמונה. למעשה, מאז עליית חשיבותו של הקרנבל כ

היות גם "מודל שמשקף" וגם "מודל שמבנה" את הקוסמוס הברזילאי ל, הוא הפך 19-ה

בכללותו. בשיעור זה נחזור לטענות של דאמאטה ונבחן כיצד המערכת הריטואלית בברזיל 

מגלמת רצפים שבין דתיות וחילוניות, דמוקרטיה ואוטוקרטיה, היררכיה ושוויוניות. נבקר את 

מאטה ונלך מעבר להנחותיו באמצעות תיאוריה של משחק ומשחקיות באנתרופולוגיה. דא

נשתמש בתיאוריה זו על מנת להשוות את הקרנבל עם טכסים לאומיים מרכזיים אחרים 

 זרח ומשחקי כדורגל של הנבחרת הלאומית. מ-וי" בצפוןב--אומ-בברזיל כמו "בומבה

נבחרים מתוך שלושת הפרקים העוסקים (, חלקים 1992קריאת חובה: דניאל לינגר )

 בקרנבל. 
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( על פטרונות 2010( אנסל )2( פרשנות על קרנבל; )1983( דאמאטה )1קריאת רשות: )

( סרחיו 4אניאהו; )מאו בוי במאר-( על בומבה2015( שפירא )3פוליטית בשוק הטכסי; )

 ( על כוח והטעיה בקפואירה ברזילאית 2013וארלה )

Linger, Daniel Touro. 1992. Dangerous Encounters: Meanings of Violence in 

a Brazilian City. Stanford University Press. 

DaMatta, Roberto. 1983. An Interpretation of “Carnaval”. Substance 

11/12(4):162-170.  

Ansel, Aaron .2010. "Auctioning Patronage in Northeast Brazil: The Political 

Value of Money in a Ritual Market". American Anthropologist 112 (2): 283-

294. 

Shapiro, Matan. 2015. Historicizing Play-Logic in the Making of Relatedness: 

The Case of Bumba Meu Boi Festival in Maranhão, Northeast Brazil. 

Sociologus. Volume and pages TBC. 

Varela, Sergio. Mandinga: Power and Deception in Afro-Brazilian Capoeira. 

Social Analysis 57(2): 1–20    

 

 סיכום: העתיד של "מדינת העתיד"

 : ברזיל בקונטקסט השוואתי במערכת העולמקומית13שיעור 

בהקשר השוואתי? נעסוק בשאלה זו בשני מה ניתן ללמוד מן הניתוח של החברה הברזילאית 

מישורים. ראשית נדון בקווי השוני והדמיון בין "הקוסמוס" בברזיל לבין "הקוסמוס" הישראלי, 

"האמריקאי" והאירופאי בהתאמה. נטען כי ייחודה של החברה הברזילאית טמון בדינמיקה 

כמעט לעולם אינו מייצר התרבותית הנהוגה בה בנושא כינון אינטימיות: הקוסמוס הברזילאי 

מרחבים אוטופיים של שוויון מוחלט מחד או היררכיה טוטלית מאידך. אינטימיות הופכת 

קובעות, או "כללי אצבע". שנית, סף, נורמות מ-להיות אירוע של יומיום שאיננו מעוגן בתנאי

-לינשאל כיצד עיקרון קוסמולוגי זה שופך אור על ניתוח עתידה של ברזיל במישור הכלכ

 חברתי.-פוליטי ובמישור התרבותי

 ( על הגלובליזציה של דתות ברזילאיות2013קריאת חובה: רושה & ואסקז )
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( על 2010( גפני )2( על תיירות בברזיל; )2010( בנדיופדהיי ונסימנטו )1קריאת רשות: )

  אירועי ספורט ענקיים בריו דה ז'אניירו

Rocha, Cristina and Manuel Vásquez. 2013. Introduction. In Rocha and 

Vásquez (Eds.) The Diaspora of Brazilian Religions. Leiden and Boston: Brill. 

Bandyopadhyay Ranjan, and Karina Nascimento. 2010. “Where fantasy 

becomes reality”: How Tourism Forces made Brazil a Sexual Playground. 

Journal of Sustainable Tourism 18(8): 933–949. 

Gaffney, Christopher. 2010. Mega-events and socio-spatial dynamics in Rio 

de Janeiro, 1919-2016. Journal of Latin American Geography 9(1):7-29. 

 

 נספח: שאלות מנחות להגשת דו"חות קריאה

 

. בעמוד אחד בלבדוענו על השאלות הבאות  בחרו מאמר מרשימת הקריאה לשיעור הרלוונטי

 רשמו את שמכם על הדו"ח. יש להגיש את הדו"ח בתחילת השיעור.

 

  סט עצמו ומה היא מביעה?קכיצד היא קשורה לט: כותרת

 

 סט?(קפרטים ביבליוגרפיים: מי הכותב? היכן הופיע המאמר? מתי? )למי בעצם מיועד הט

 

מהו הטיעון המרכזי או לחלופין, ב לענות? מהי השאלה המרכזית שעליה מנסה הכות

ולצטט  המדויק שמשקף לדעתכם את טענתו של המחבר המשפטבמאמר? יש למצוא את 

 אותו.

 

כיצד מדגים הכותב את טיעונו המרכזי? )כיצד בנוי המאמר? מהן הטכניקות בהן משתמש 

 הכותב על מנת לשכנע אותנו כקוראים?(

 

 ם? )מהי מסקנתו של הכותב ועל מה היא מבוססת?(לאן חותר הכותב להביאנו כקוראי
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י בשורה או שתיים \הסבר באיזו מידה מיושמות במאמר גישות תיאורטיות שנלמדו בכיתה?

 כיצד הטיעון במאמר זה מתייחס לטיעונים במאמרים אחרים שנלמדו.

 

במאמר חלקים  י\שאלה או טיעון שלדעתך אינם מוסברים מספיק טוב במאמר, או ציינ י\נסח

הדורשים הרחבה נוספת. השאלה לא יכולה להיות יבשה ועובדתית אלא היא חייבת להיות 

 שאלה משמעותית הקשורה להשלכות התיאורטיות והאתנוגרפיות של המאמר.
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http://books.google.com/books?id=WJljy1yQ6mUC&pg=PA17
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 וסוציולוגיהמרקסיזם 

 פרופ' אורי רם, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אב"ג

 , 2015-2016שנה"ל 

  .34בנין  10, חדר אח"צ 4-2שעור בחירה, ב.א., סמסטר א': ימי שלישי, שעות 

 

קרל מרקס נחשב כאחד מאבות הסוציולוגיה, יחד עם מקס ובר ואמיל דורקהיים. אך  כללי:

ידע עליות ומורדות. ההספדים על מותה של הסוציולוגיה של מרקס היו בתחום מעמדו 

רצופים של  ארבעה עשורים-תכופים, אך התבררו תמיד כמוקדמים מדי. כיום, לאחר כשלושה

קורס יעסוק היברליים ומצוקה חברתית גוברת, מתעצם שוב העניין במרקס. ל-משטרים ניאו

, כתבים נוספים, בהתאם למגבלות הזמן( )אך גם הקפיטלבקריאה בכתבי מרקס, בעיקר 

סחורה, קפיטליזם, כמו סוציולוגיים שנובעים ממורשתו, ובדיונים על מרקס ועל מושגים 

אימפריאליזם ועוד. קולוניאליזם, עבודה, הון, ניצול, מעמד, מהפכה, מדינה, שוק עולמי, 

 .ז מרקס ועד היוםבנוסף יעסוק הקורס בהתפתחות התיאוריות הסוציולוגיות המרקסיות מא

 

כלכליים, היסטוריים, דיון בכתבים החברתיים, קריאה ולהקורס מיועד ל שיטת ההוראה:

הסטודנטים יקראו את . הבנת משמעותם הסוציולוגיתבפוליטיים ופילוסופיים של מרקס, ו

 ייקראו ויידונו בשיעור. גם הטקסטים המוקצים לכל שעור וחלקים נבחרים מן הטקסים 

את הטקסטים י. קר2. נוכחות מלאה בשעור והשתתפות פעילה 1: הסטודנטיםמטלות 

. יש 4 . בחינת סוף סמסטר.3.  לקראת כל שעור והכנת מטלות בהתאם לנדרש הנדרשים

   להגיע לשיעור עם הטקסטים.

 תאם להחלטות המרצה. ה. התכנית כפופה לשנויים בלהלןתכנית עבודה מפרטת 
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 )חלק א בלבד( 6101-2015תכנית העבודה 

מפ

גש 

מס

 פר

 תאריך 

יום 

שלישי 

2-4 

 הערות פריטים לקריאת חובה ולדיון בשעור נושא

 

 ט.אוק 1

2015 

27 

מבוא 

 היסטורי

למרקס ) 

1818-

1883 )

 ולמרקסיזם                         

מרקס: מקורותיו ועבודתו. התפתחות 

 המרקסיזם ומקומו בסוציולוגיה.

המדינית,  קורת הכלכלהי"לבמרקס: 

כתבים תוך ב 252-255הקדמה" עמ. 

 (253-4)במיוחד עמ.  1955נבחרים, 

 

נובמב 2

 ר

3 

 מחשבהה

החברתית 

 של

 מרקס הצעיר

 פרק ד', העבודהמתוך כתבי שחרות: 

קנין  ; פרק ו',118-130המנוכרת, עמ. 

כסף, ה; פרק ט', 138-14פרטי ועבודה  

 .170-175עמ. 

 

 155-157"תזות על פויירבך". עמ. 

. מבחר כתבים 1983מרקס, קרל. 

עמ. –יסעור(. או  .פוליטיים )בעריכת א

פ. אנגלס. -. וק. מארקס, 306-309

 . כתבים נבחרים כרך ב'. 1955

 "תזות על פויירבך".

 

"לבקורת פילוסופיית המשפט של הגל: 

בחר כתבים מב 84-95הקדמה". עמ. 

 יסעור(. .פוליטיים )בעריכת א
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3 10 

 נוב. 

הסוציולוגיה 

 תההיסטורי

 תוהפוליטי

  של מרקס

"מאניפסט המפלגה הקומוניסטית". 

מבחר כתבים פוליטיים )בעריכת אצל ב

כל  –או . 161-180עמ.  יסעור(. .א

 --כולל אינטרנט , מהדורה אחרת

https://www.marxists.org/hebrew/C

m/CM.htm 

 

אי שר בברימר של לוע-"השמונה

מבחר ב 210-227בונפרטה". עמ. 

יסעור(. או  .כתבים פוליטיים )בעריכת א

פ. -נוסח המלא בתוך מרקס, ק. וה –

. כתבים נבחרים א', 1955אנגלס. 

163-227. 

 

 

4 17 

 נוב.

 

 

 

 

 

 אין שעור

 

 

5 24 

 נוב.

 

הסוציולוגיה 

הכלכלית של 

 מרקס

 

. 29-40הסחורה והערך: הקפיטל עמ.  

. 58-69האופי הפטישיסטי של הסחורה 

 .  119-126. ניצול 119-126הון 
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  סוגיות חברתיות ביפן

 

 ד"ר דלית בלוךמרצה: 

 dalitbloch@gmail.comדואל: 

 

 102-1-0269קורס אזורי. מספר הקורס: 

 בתיאום מראשימי ה' עות קבלה ש                08:30-10:00 'השעות הקורס: ימי 

 

יפן כיום היא מדינה מודרנית ומפותחת הנמנית על קבוצת המדינות העשירות והחזקות 

בעולם. עם זאת, יש לה מסורת ייחודית והיסטוריה הכוללת גם בידוד ארוך שנים שחלקו 

 מבחירה. כיצד נראים חיי תושביה? האם הם דומים לחייהם של אזרחי מדינות מערביות

מפותחות כמותה, או לחיי תושבי שכנותיה באסיה? היכן טמון השוני, וממה הוא נובע? 

מטרת הקורס לצייד את התלמידים הן בידע והן בכלים לניתוח שאלות אלו ואחרות. זאת 

נעשה על ידי בחינת סוגיות חברתיות ותרבותיות בכלים אנתרופולוגים ובפרספקטיבה 

אפייניה היחודיים של יפן ועל רקע תהליכים גלובאליים מתרבותית, על רקע -השוואתית בין

 חוצי תרבויות. 

שיעורינו הראשונים יוקדשו לרקע היסטורי ותרבותי על יפן. לאחר מכן נעבור לדון במאפייני 

החברה היפנית המודרנית ונתמקד בעיקר בעשורים האחרונים. בהמשך נדון בסוגיות 

 שנרכשו בקורס. חברתיות מגוונות בעזרת הכלים והמידע 

 

 דרישות הקורס: 

  חומר הקריאה והשתתפות פעילה בדיונים.בשיעורים קריאת נוכחות 

מהציון ינתנו על הגשת דוח קריאה או צפיה בהיקף של עד שני עמודים לדו"ח, על פי  20%

 הנחיות שימסרו בשיעור. הדו"ח יכול להיות על אחת משלושת האופציות על פי בחירתכם:

 על אחד מפריטי הקריאה בקורסדוח קריאה 

דוח קריאה של ספר קריאה שראה אור בעברית ותורגם מיפנית, ומתכתב עם נושאי הקורס 

 שלנו.
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 דוח צפיה בסרט יפני העוסק בנושא הקשור לנושאי הקורס 

 

אורך הדוחות לא יעלה על שני עמודים, ובכולם יש צורך בהתייעצות וקבלת אישור מדלית.  

 מסרו בשיעור.  הנחיות נוספות י

 

דוחות הקריאה של מאמרי הקורס ישלחו לדלית בדוא"ל לפני  בחירת והגשת הדוחות:

 בתאום עם דלית.  26/11השיעור שבו נדון בהם. סדר הקריאה של התלמידים יקבע עד 

, ויוגשו עד 26/11/2015דוחות קריאת הספרים והצפיה בסרט יבחרו בתאום עם דלית, עד 

25/12/2015 . 

השנה יכתבו הסטודנטים תרגיל מסכם, בהיקף של חמישה עמודים, המבוסס על  בסוף

הרחבת אחת הסוגיות שנדונו בשיעורים. לשם כך יש לבחור נושא ומאמר ולקבל את אישור 

 (.80%המרצה למה שבחרתם. הנחיות מפורטות נוספות ימסרו במהלך הקורס.  )

 ה משתנה בהתאם.עבודות ודוחות ניתן להגיש בזוגות אך היקף העבוד

 נשמרת האפשרות למתן בונוס על תרומה לדיון בשיעור.
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 עוני בתוך שפע: הסוציולוגיה של העוני

 ( 2015-2016תשע"ו )

 

 0-102-1-35מספר קורס: 

 שם המרצה: דר' שרה הלמן

 12.15-13.45יום  ב' 

 או בתאום מראש.  72בניין  368חדר  8.30-9.30שעות קבלה: יום ג' 

 sarith@bgu.ac.ilדוא"ל:  

 

 תאור הקורס:

 

כל שנה מפרסם המוסד לביטוח לאומי נתונים על עוני.  כמו כן, כל שנה בסמוך לחגים 

עמותות שונות  פונות לציבור "לפתוח את הלב ואת הכיס" ולתרום למשפחות עניות, 

יקים, ותורים אין סופיים במוקדי חלוקת מזון .  והטלויזיה מראה דירות עלובות, מקררים ר

מצד שני, תוכניות טלויזיה, כתבות עיתונאיות  חושפות בפנינו אנשים החיים בעושר מופלג,  

הבא לידי ביטוי בדירות פאר,  וצריכת מותגי יוקרה שהם ההיפך המוחלט של הכתבות 

 המתארות את החיים בעוני.   

שר? או שמא אלו שתי תופעות נפרדות? מטרת שיעור זה היא האם יש קשר בין עוני לבין עו

לנתח את המימדים השונים של החיים בעוני וכן את ההסברים הקיימים לעוני.  נתמקד 

-בתיאוריות של עוני: תרבות עוני; תיאוריה מעמדית של עוני; והתיאוריה של מה שמכונה ה

underclassשל המאה העשרים ומתוכם  90-.  ננתח את הגורמים לעוני החל משנות ה

רמו לא רק גליבראליזציה -נשאל מדוע  גלובאליזציה וניאווליבראליזציה -הגלובליזציה והניאו

להתרחבות העוני אלא גם לתופעה של מה שמכונה "עובדים עניים."  נשאל כיצד מתמודדות 

העוני.  מדינות עם עוני ומדוע  מדינות מסויימות מצליחות יותר מאחרות בהתמודדות עם 

לבסוף נתמקד בעוני בישראל, בחיים בעוני ובתוצאותיו המגדריות, החינוכיות,  הקהילתיות 

 וההעברה הבין דורית של עוני.

mailto:sarith@bgu.ac.il
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השיעורים בכיתה יהיו מלווים בסרטים, שינותחו על פי חומר הקריאה,  וכן, טקסטים כתובים 

 אודות החיים בעוני.

 

 

 חובות הקורס:

 

 בתחילת כל שיעור תיבדק נוכחות. –השתתפות חובה 

קריאה משיעור לשיעור. השיעור בנוי על השתתפות שלכם ובתחילת כל  שיעור נדון במאמר 

 הרלוונטי.  

 מהציון( 20%תרגיל:  ניתוח סרט קצר על העוני בישראל בהתאים לתיאוריות העוני השונות )

החומר הביבליוגרפי בחינה בסוף הסמסטר. הבחינה תהיה מורכבת משאלות קצרות על 

ושאלות אינטגרטיביות אודות הנושאים שנדונו במהלך הסמסטר בהרצאות ובחומר 

 מהציון הכולל. 80%הביבליוגרפי. 
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 סדר שיעורים ורשימת קריאה

 

26.11.15 

 תאור כללי של הקורס.

 

 

 עוני, עניים, והחיים בעוני:  הסברים תאירוטיים לחיים בעוני:

 

 

 העוניתרבות  2.11.15

 

Oscar Lewis 

1966   "The Culture of Poverty." Scientific American 125, 4: 19-25. 

 

 (the underclassמד הנמוך )המע-הסברים מבניים לתת9.11.15

 

 חיה שטייר

: 1סוציולוגיה ישראלית ז,"עוני בין דיסציפלינות: תרומת הסוציולוגיה לחקר העוני."    2005

22-9. 

 

 הסבר מעמדי לעוני:: 16.11.15 

 

 

Eric Olin Wright 

1994    "The class analysis of poverty," pp. 32-50, in:  Interrogating Inequality.  

London, Verso. 
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 דינת הרווחה ועוני: מ23.11.15-30.11.15

 

 ג'ון מיילס

 לקדם שוויון?""פוליטיקה שוויונית בזמנים קשים: האם מדינת הרווחה עדיין יכולה    2006

 .30-9)מאי(:  71ביטחון סוציאלי 

 

Rosenhek, Z. (1999) 'The Exclusionary Logics of the Welfare State: 

Palestinian Citizens in the Israeli Welfare State', International Sociology, 

14(2), 195-215. 

 

 

 

 שוויון ועוני בישראל -ליבראליזם, אי-ניאו: 7.12.15-14.12.15

 דני פילק

, בתוך: דני פילק 56-34יבראלי."  ע"ע ל-פורדיזם ניאו-: פוסט2000"ישראל מודל    2004

תל אביב, הוצאת  חברה הישראלית בעידן הגלובלי.ה -שלטון ההוןואורי רם )עורכים(, 

 הקיבוץ המאוחד ומכון ואן ליר בירושלים.

 

 אברהם דורון

-28)אוגוסט(:  77ביטחון סוציאלי ." 2000-"העניים כ'אחר': עוני בישראל בשנות ה      2008

9. 

 

 

 : מגדר ועוני: 21.12.15

 

 שרית סמבול ואורלי בניימין

-63: 1 סוגיות חברתיות בישראל"מקומה של האימהות בחייהן של עובדות עניות."     2006

31 
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Roni Strier et al. 

2014   "Masculinity, Poverty and Work: the multiple constructions of work 

among working poor men." Journal of Social Policy 42,2: 331-349. 

 

 :  דיור ועוני28.12.15

 

 אלה גלס

ונים המשפטיים על הדיור ליבראלית בדי-"המפגש בין מדיוניות רווחה ואתיקה ניאו  2014

 .197-167)יולי(:  94ביטחון סוציאלי הציבורי בישראל." 

 

 

 : עוני, וחובות 4.1.16

 

 יימןה-מיכל קרומר נבו,  אנאסטסיה גורודצקי ויובל סער

 38-11: 95ביטחון סוציאלי "חובות, עוני והדרה כלכלית."   2014

 

 

 : סיכום הקורס18.11.16
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 שיטות מחקר כמותיות

0017-1-102   

 shwed@bgu.ac.il  שויד אורי ר"ד :מרצה

 סבח ליאור 'וגב בהט נטע 'גב  :מתרגלות

 17:45-16:15 'ב יום

 

 הקורס תיאור

 העיקרים ושאיםהנ בין .חברתי במחקר תוניםנ של וניתוח יסוףא עקרונות ילמדוי זה בקורס

 וךת לינאריות חניתו שיטותל בואומ ,מדידה ואמצעי סקר בניית ,דגימה שיטות יכללו

  .לינארית ברגרסיה התמקדות

 וכן ,כמותניים מחקרים של והערכה קריאהל בסיסיים ליםכ להקנות יאה הקורס מטרת

 .ביצועם

 ,מדידה ,מחקר בתכנון ועוסק ,תיותכמו לשיטות מבוא ינוה הראשון החלק .חלקים שני לקורס

 באמצעות תוניםנ בניתוח סקעו שניה החלק .בוחן ךיער זה חלק בסוף .וסקירה דגימה

 .עבודה תוגש ובסופו ,SPSS-ו לינארית רגרסיה

 

 שעות קבלה

 ובתיאום מראש 14:00-15:00' יום ב –ר אורי שויד "ד

 דרישות הקורס

 .בשיעורים ובתרגילים נוכחות פעילה

 .קריאת פריטי החובה לקראת השיעורים והתרגולים

 .במועדהגשת הבוחן והמטלה 

 .בבחינה הסופית לפחות( 60)ציון עובר 

 

 ציון הקורס

mailto:shwed@bgu.ac.il
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(, 25%) המטלה(, 20%) הבוחן(, 50%)פ שקלול של ציון המבחן "ציון הקורס יקבע ע

ומעלה בציון  60בכדי לעמוד בדרישות הקורס יש לקבל ציון של (. 5%)ונוכחות והשתתפות 

 . לקבלת ציון עובר בקורסציון עובר במבחן הינו תנאי , בנוסף. הסופי המשוקלל

 רשימת קריאה

  –חלק ראשון 

 :חובה

 . 443-447(: 4)ב "ל, מגמות". ערבי והירידה מהארץ-הסכסוך הישראלי(, "1990)כהן ינון 

, תרומתם של משתני רקע -״סטריאוטיפים מגדריים בקרב מתבגרים (, 2006)קוליק ליאת 

 . 556-577( 3)מ״ד , מגמות. ומשתני אישיות״, העברה בין דורית

 .יברסיטה"הבדלים בין גברים ונשים בבחירת תחומי לימוד באונ" (,2000). ח, איילון

 523-44(:2)ב. ישראלית יולוגיהסוצ

שיעורי ילודה והישגים במבחנים : המחיר הדמוגרפי(."2011'.)י,שביט'.,י,פניגר

 .2011.10מס , סדרת ניירות מדיניות, מרכז טאוב ".בינלאומיים

 :רשות

הוצאת , 5-6, 1-3יחידות " שיטות מחקר במדעי החברה( “1986)מרום רות -בייט

 .האוניברסיטה הפתוחה

 

  –חלק שני 

 :חובה

Shwed, U. and Y. Shavit. (2006), "Occupational and Economic Attainments of 

College and University Graduates in Israel". European Sociological Review 

22(4):431-442 

 רשות:

 .9-10יחידות " שיטות מחקר במדעי החברה"( 1986)מרום רות -בייט 

 

 

 הסמסטר במהלך מאמריםב שינויים ייתכנו **
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 תכנית משוערת

 קריאת חובה נושא תאריך שיעור מס'

השיטה  -חזרה 26/10/2015 1

, משתנים, המדעית

 השערות

 

תוקף  –מדידה  2/11/2015 2

 ומהימנות

 .1990, כהן

 –שיטות איסוף  9/11/2015 3

 .סקרים

 

שיטות )תוקף חיצוני  16/11/2015 4

 (דגימה

 .2006קוליק, 

תוקף פנימי  23/11/2015 5

, סיבתיות)

ומערכי , התערבות

 (מחקר

פניגר ושביט, 

2011. 

קשרים דו משתנים  30/11/2015 6

 ורגרסיה פשוטה

 

 –רגרסיה מרובה  7/12/2015 7

 פיקוח

,  ושביטשויד 

2006 

המתאם המרובה  14/12/2015 8

 ומקדמים מתוקננים

 

משתנים  21/12/2015 9

 קטגוריאליים

 

  רגרסיה לוגיסטית 28/12/2015 10

רק )אינטראקציות  4/1/2016 11

 (אם יהיה זמן

 

  שיעור חזרה  11/1/2016 12
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13 18/1/2016   

 

 18/12/2015בוחן: 

 13/01/2016הגשה:  16/12/2015קבלת עבודה: 
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 אביב –' בסמסטר 
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 אנתרופולוגיה של היצירתיות

 

 יואל טוויל

 

 

(. 72בניין ) 245בחדר  14-16חמישי, בין השעות  תשע"ו, בימי -בסמסטר ב' הקורס יתקיים 

 (.72)בניין  381חדר  16-17שעות קבלה: בימי חמישי בין השעות 

 

 

 תיאור הקורס: 

 

 תרבותי, הינה-לאישור חברתי מה חדש הזוכה-יצירתיות, המוגדרת כיכולת להמציא דבר

מדעים, באמנויות, בעולם העבודה ובחיי ב –אחד המושגים השכיחים והנחשקים כיום 

היומיום. מטרת קורס זה, בהתבסס על תובנות מתחום האנתרופולוגיה של היצירתיות, היא  

מה מבחין/מחבר בין סוגים שונים של  לשאול שאלות כגון: מהי יצירתיות? מיהו יצירתי?

כה כה רעוררת בנו העכיצד אנו מזהים חוויה יצירתית? מדוע יצירתיות )לרוב( מ יצירתיות?

רבה? במהלך הקורס, דרך טקסטים של חוקרים/ות המתייחסים לסוגיות אלו, נעמוד על 

טיבם של הכוחות התרבותיים ומערכות הידע אשר לוקחים חלק בהבניית התשובות המובנות 

מאליהן שניתנות על שאלות אלו ואחרות בתרבויות שונות. בחלקו הראשון של הקורס, נעמוד 

ים )והתנועה הדינאמית תרבותיים שונ-פוליטיים-פנים שבהם הקשרים היסטורייםעל האו

שביניהם( מבנים, כל אחד בדרכו, ידע יצירתי, את חשיבותו ואת הלכי המחשבה 

והפרקטיקות הנדרשים להשגתו. משם, נפנה מבט ביקורתי אל השיחים ומנגנוני הפצת הידע 

שים את חשיבות טיפוחה. לבסוף, בשלושת המבנים את הפופולאריות של היצירתיות ומדגי

השיעורים האחרונים, נתבונן בכאן ועכשיו ונשתמש בידע שצברנו עד כה על מנת לנתח 

לאומיות -באופן ביקורתי את הכוחות התרבותיים המכוננים את כוחה היצירתי של האתנו

-מת סטארטישראל כ"או בר הבא לידי ביטוי בתפיסתה שלד -שראלית כיוצא דופן י-היהודית

 . אפ" הניחנת ב"מוח יהודי"
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 דרישות הקורס: 

 

 נוכחות חובה בשיעורים. 

 יש לקרוא את כל המאמרים המלווים את הקורס )רשימת הקריאה עשויה להשתנות(. 

מציון הקורס(. המבחן יבדוק את קריאת  90%מבחן בסוף הסמסטר על כל תכני הקורס )

 הנלמד בכיתה.  והבנת המאמרים, כמו גם את הבנת החומר 

ה באירוע יצירתי בעקבות צפיי -מציון הקורס(  10%פרזנטציה המבוססת על תצפית/ריאיון )

או ריאיון עם אדם שנתפס יצירתי בעיניכם )לבחירה(, כל זוג סטודנטים יתבקש להציג בקצרה 

ובנתית אחת לגביהם בפני הכיתה באחד מתוך מספר ת-את ממצאיו ומסקנה תיאורטית

  מחוץ לשיעורים( שיוקדשו לכך. מפגשים )

 השתתפות פעילה ועניינית בהרצאות תתקבל בברכה. 
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 : היבטים היסטוריים של מושג היצירתיות והגדרות: 1שיעור 

 

 קריאה: 

 

 

Albert, R.S & Runco, M.A (1999).A History of Research on Creativity. In: 

Robert  J Sternberg, (Ed.), Handbook of Creativity. Cambridge University 

Press. (Pp 16-28). 

 

 : "אחרות", אקזוטיקה ויצירתיות: 2שיעור 

 

 קריאה: 

 

Bowden, R (1999). What is Wrong with an Art Forgery? An Anthropological 

Perspective. Journal of Aesthetics and Art Criticism, 57(3), 333-343. 

 

 

 

 (: 1תרבות )-: יצירתיות כתלוית3שיעור 

 

 קריאה:

 

Florida, R (2002). The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming 

Work, Leisure and Everyday Life. Basic Books.  (Pp 190-211). 
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 (: 2תרבות )-: יצירתיות כתלוית4שיעור 

 

 קריאה:

 

Lubart, T.I (1999). Creativity Across Cultures. In: Robert J Sternberg, (Ed.), 

Handbook of Creativity. Cambridge University Press. (Pp 84-103). 

  

 

 

 : מי "נחשב" יצירתי? )ומדוע?(: 5שיעור 

 

 קריאה:

 

Shostak, M (1992). The Creative Individual in the World of the !Kung San. In: 

Smadar Lavie, Kirin Narayan and Renato Rosaldo (Eds.), 

Creativity/Anthropology. Ithaca: Cornell University Press. (Pp 54-69). 

 

 

Rais, S.M (1999). Women and Creativity. In: Mark A. Runco and Steven R 

Pritzker (Eds.), Encyclopedia of Creativity. San Diego, Calif.: Academic Press. 

(Pp 699-708). 
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 : טיפוח יצירתיות:6שיעור 

 

 קריאה:

 

 Callahan, R and Stack, T (2007). Creativity in Advertising, Fiction and 

Ethnography. In: Elizabeth Hallam and Tim Ingold (Eds.), Creativity and 

Cultural Improvisation. Oxford: Berg. (Pp 267-284). 

 

 ירתיות נתפסת כחיובית?(:דוע יצמ -: על )העדר( החפיפה שבין יצירתיות ומוסר )או 7שיעור 

 

 קריאה:

 

Gell, A (1992). The Technology of Enchantment and the Enchantment of 

Technology. In: Jeremy Coote and Anthony Shelton (Eds.), Anthropology, Art 

and Aesthetics. Oxford: Clarendon. (Pp 40-63). 

 

 : יצירתיות שלילית / יצירתיות זדונית: 8שיעור 

 

 קריאה:

Kaufman-Singer, J (2010). Creativity in Confinement. In David H Cropley, 

Arthur J Cropley, James C Kaufman and Mark A Runco (Eds.), The Dark Side 

of Creativity. Cambridge University Press. (Pp 1-14). 

 את רשות:קרי

 

 

Cropley, D.H , Cropley, A.J and Kaufman, J (2008). Creativity, Crime and 

Terror. Creativity Research Journal,20 (2), 105-115. 
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על האייג'נסי של הממציא הבודד, "הבזקים" רעיוניים  –: ביקורת על יצירתיות 9שיעור 

 וסוגיות של הסתרת מקורות: 

 

 קריאה: 

 

Montuori, A and Purser, R.E (1995). Deconstructing the Lone Genius Myth: 

Toward a Contextual View of Creativity. Journal of Humanistic Psychology, 35 

(70-106). 

 

 קריאת רשות: 

 

Latour, B , Callon, M & Akrich, M (2002). The Key to Success in Innovation. 

International Journal of innovation Management, 6 (2), 207-225. 

 

 : "המוח היהודי": 10שיעור 

 

 קריאה:

  

 )חומר הקריאה קיים גם בעברית(

Slezkine, Y (2004), The Jewish Century, Princeton, N.J., Princeton University 

Press (Pp 41-60). 

 

 קריאת רשות:

 

Patai, R (1996 [1976]). The Jewish Mind. Detroit, Mich.: Wayne State 

University Press. (Pp: 325-338) 
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דה או -אחרונות. )"להיות יהו אביב: ידיעות-. תללדעת שאיננו יודעים(, 2004הראבן, אלוף )

 (13-24: ממתח של דת למתח של דעת" עמ' אל-ישר

 

כוחות גלובאליים ולוקאליים המעצבים את כוחה  –( 1תית ): ישראל כמעצמה יציר11שיעור 

 היצירתי של מדינת הלאום הישראלית ומשמעותו: 

 

 קריאה: 

 

בצעיות. ההשלכות המ  -(. היחסים המשתנים בין הצבא לחברה בישראל 2003כהן, ס.א )

ם וציולוגיה של שלוס –בשם הביטחון ליעזר )עורכים(, א-בתוך: מאג'ד אלחאג' ואורי בן

. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה /פרדס הוצאה ומלחמה בישראל בעידן משתנה

 (.103-124לאור. )עמ' 

 

 קריאת רשות: 

 

Rivlin, P (2011). The Israeli Economy from the Foundation of the State 

through the 21st Century, Cambridge University Press. (Pp 95-117).  

 

 ל הבנייתה של "מעצמתיות": ע –( 2: ישראל כמעצמה יצירתית )12שיעור 

 

 קריאה: 

 

Tawil. Y (2015). Acknowledging Weakness, Negotiating Invincibility: On the 

Creative Performance and Interpretation of Creativity in Israel. Ethnologie 

Francaise, XLV (2), 223-234. 

 

 

 /http://www.masbirim.gov.ilלבקר באתר "מסבירים ישראל": 

http://www.masbirim.gov.il/
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 ומשפחה שארות של אנתרופולוגיה

Anthropology of Kinship & Family 

 

 , תשע''ו2015-16קורס שנתי 

Prof. Fran Markowitz       פרן' פרופ 

 מרקוביץ

Office: Building 72, Room 377      72, בניין 377חדר 

fran@bgu.ac.il, 2060-647 

 

 

Anthropology of Kinship and Family is an elective course that reviews and 

critiques classic and contemporary approaches to kinship, family structures 

and relatedness.  At the course's end, students will have attained (a) a critical 

understanding of the role that kinship studies has played in the development 

of anthropological praxis; (b) the tools for plotting genealogies and family 

structures, and (c) an understanding of how ideas and terms of relatedness 

are cultural artifacts, not simply reflections of nature. 

 

אנתרופולוגיה של שארות ומשפחה הוא קורס בחירה שמנתח גישות קלאסיות ועכשוויות 

 .  מטרות של הקורס הן )א( הבנהrelatednessלשארות, מבנות המשפחה, ו"קשריות" 

ביקורתית של תפקיד של לימודי שארות בהתפתחותה של אנתרופולוגיה, )ב( לתת 

לסטודנטים את הכלים ליצור גנאלוגיות ומבנות משפחה, ו)ג( הבנה של מושגים של שארות 

 הם ארטיפקטים של תרבות ולא רק השתקפות של טבע.

 

Course Requirements 

Display interest and thought by reading the material for the days assigned, 

and engaging with the lecture. 

mailto:fran@bgu.ac.il
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Participation in a focus group or individual interview (20%) 

Midterm Quiz—A set of 15-30 objective questions administered in class (30%) 

Final Exam—A cumulative test of material covered over the entire academic 

year (50%). 

 : דרישות הקורס

 השתתפות בקורס דרך קריאה ועניין.

 (.20%השתתפות ברעיון או קבוצת מיקוד )

 (.30%בוחן בתקופת מבחנים של סמסטר א' ) 

 (.50%מבחן סופי קומולטיבי )

 

 

Course Plan     'תוכנית הקורס  סמסטר א 

First Semester 

 

1 Family and Kinship—What does KINSHIP mean?  Why study kinship 

and families?  Why call them cultural universals? Course goals. 

READ:  #1  Linda Stone, 2000. "What is Kinship?" In Kinship and Gender: An 

Introduction, second edition. Boulder: Westview, pp. 5-7. 

 

KINSHIP IN THE DEVELOPMENT OF ANTHROPOLOGY 

2 Kinship and cultural evolution—lessons from Engels and Morgan 

READ: #2 Lewis Henry Morgan. (1877 [1974]). "Sequence of Institutions 

Connected With Family." In Ancient Society. Gloucester, MA: Peter Smith, pp. 

505-515. 

 

 

3 Kinship and structural-functionalism: Kinship as the foundation of 

society 
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 Descent theory, Unilineal Descent Groups (UDG) and more 

READ: #3 Meyer Fortes, The Structure of Unilineal Descent Groups. Excerpt 

from "The Structure of Unilineal Descent Groups", American Anthropologist 

(1953) 55:17-41, and #4 Schusky, Unilineal Descent. 

 

David Schneider's (1984) critique of the Doctrine of the Genealogical Unity of 

Mankind: Why is kinship a privileged domain in anthropological theory?  

READ: #7 Schneider (1984), The Fundamental Assumption in the Study of 

Kinship: "Blood is Thicker Than Water" in Critique of the Study of Kinship. 

 

Kinship as the logic of culture: Alliance Theory of Claude Levi-Strauss 

 Marriage as exchange; Exogamy and the incest taboo ( לוי עריותיג ) 

READ:  #5 Claude Lévi-Strauss. 1949. The Principles of Kinship. Excerpt from 

The Elementary Structures of Kinship. 

 

Critiques: Bourdieu's Practical Kinship, and family as a "realized category"  

How people manipulate, make, change, resist and reproduce culture and 

kinship: lived relations in the world 

READ: #6 Yan (2001), Practicing Kinship in Rural North China 

 

KINSHIP TERMINOLOGIES 

READ: #8 Kottak, Kinship Terminology 

 

MATRILINY and matri- (and/or avuncu-) locality  

READ: #9 Rynkiewich, Matrilineal Kinship: Coming Home to Bokelab 

 

PATRILINY and partilocality 

READ: #10 Wolf, Uterine Families and the Women's Community 
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RELATEDNESS: How and Why and not by blood alone: Sharing substances, 

food, houses 

READ: #12 Carsten (1995), The Substance of Kinship and the Heat of the 

Hearth: Feeding, Personhood, and Relatedness among Malays in Pulau 

Langkawi, American Ethnologist 22(2):223-241. 

 

SUMMARY and in-class quiz/בוחן. 

 

MARRIAGE—beyond Levi-Strauss! 

What is marriage?  Why get married?  Why be married? Why stay married? 

INTERVIEWS and FOCUS GROUPS 

 

Second Semester 

MARRIAGE 

What is marriage?  Why get married?  Why be married? Why stay married? 

Marriage ceremonies and prestations;  

Monogamy and Polygamy; Divorce. 

 

What is polyandry, and why is it so rare?  How and why does it work in Tibet?      

READ: #13 Goldstein, When Brothers Share a Wife 

 

The joys and sorrows of polygyny 

READ: #14 Kilbride, African Polygyny 

  #15 Abu-Lughod, Patrilateral Parallel-Cousin Marriage, pp. 167-174 

 

Marriage for Love, Social Recognition and Self-Fulfillment; 

The exceptional state of marriage among young Americans. 



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש,  סמסטר ב'

 תואר ראשון

 

 

 

 

181 

READ: #16 Cherlin (2004), The Deinstitutionalization of American Marriage 

 

THE (not-so) NEW KINSHIP STUDIES 

Reconstituted Families and Kin by Choice, or why the Genealogical Unity of 

Mankind may no longer be relevant 

[TENTATIVELY Scheduled Guest Lecture ] 

READ: #17 Segalen (2001), The Shift in Kinship Studies in France, pp. 259-

266  and #18 Weston (1991) Parenting, Families We Choose 

 

KINSHIP, FAMILY, REPRODUCTION and the STATE 

Examples from pre-1989 Romania and post-Mao China 

Pronatalism and Nationalism vs. Family Limitation Programs 

READ: #19 Kligman, Political Demography: The Banning of Abortion in     

Ceausescu’s Romania, and #20 Wu Dunn, The Year of the Spoiled Child 

 

Transnational Adoptions—Why cross racial, ethnic, national boundaries? 

What are the effects?  READ: #21 Howell (2001), Self-Conscious Kinship: 

Some Contested Values in Norwegian Transnational Adoption 

 

8 Kinship Configurations and New Reproductive Technologies, “Chasing 

the Blood Tie” READ: #22 Ragone (1999) Fathers, Mothers and Surrogates 

 

Examples from Israel: Reproducing Jews and the “Natural Family” 

READ:  #23 Birenbaum-Carmeli (2008) 

For additional background:  #24 Kahn (2000) and #25 Kanaaneh (2002) 

 

Elders in the Family  

Filipinas and the State of Israel  
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The road to se'udi: Incorporating kin but denying them belonging (compare 

with transnational adoptions) READ: #26 Mazuz (2013) 

 

ANIMALS IN THE FAMILY—How 'Good to Love' are our Pets, and how do we 

love them? READ: #27 Shir-Vertesh (2012)  

 

 

LOVE, REFUGE, AMBIVALENCE AND VIOLENCE AT THE HEART OF 

KINSHIP 

To what does marriage entitle husbands and wives?  What do patriarchy and 

status (in)compatibility have to do with it? 

Dowry deaths, India; Male prerogatives, USA 

READ:  #28 Delaney (2001); LOOK OVER #29 Kaukinen (2004)  

 

13 The Continuing Salience of Kinship and Family 
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 הפורנוגרפיה של הפוליטיקה

 רז-יעלה להב

 18:00-20:00יום ג' 

lahavraz@post.bgu.ac.il 

 בתיאום מראש. 17:00-18:00שעת קבלה: יום ג' 

 הקורס תיאור

 סוגיית סביב פוליטיים-התיאורטיים ובוויכוחים הפורנוגרפיה של בהיסטוריה יעסוק הקורס

 תוך המיניות שדה מכינון כחלק הפורנוגרפיה שדה את נבחן הקורס במהלך. הפורנוגרפיה

, בנשים פגיעה בגדר היא פורנוגרפיה האם. זו סוגיה סביב הפמיניסטית במחלוקת התמקדות

 של העצמה לייצר באמצעותה שיש או וכקבוצה כפרטים נשים כלפי אלימות של אקט

 טקסטים נבחן הקורס במהלך. ומיניות מגדר של אלטרנטיביות והבניות הנשי הסובייקט

 . וקולנוע ספרות, שירה, אמנות כגון מגוונים משדות תרבותיים טקסטים גם כמו תיאורטיים

 דרישות הקורס ומבנה הציונים

 נוכחות סדירה, קריאה שוטפת של המאמרים לפני השיעור ונוכחות פעילה.

 ל להיות על אחד משתי האופציות הבאות:והדו"ח יכ -(20%דוח קריאה/צפייה )

 דוח קריאה על פריט סילבוס שנמצא במאגר מאמרי הרשות

 דוח צפייה על סרט ביקורתי העוסק בתכני הקורס. 

 עמודים ויש צורך לקבל את אישור המרצה בבחירת המאמר/סרט.  2אורך הדוח לא יעלה על 

. הנחיות נוספות ימסרו בהמשך עמודים 5(. אורך העבודה יהיה עד 80%)-עבודה מסכמת

 הסמסטר. 

 שיעורי הקורס

 הערה: יתכנו שינויים בסדר השיעורים וברשימת הקריאה. 

 יכרות עם עולם המושגים ודרישות הקורס. ה-שיעור פתיחה 8/3

 היסטוריה והגדרות. -הפורנוגרפי -2יעור ש -15/3

Andrews, D. (2012). Toward A More Valid Definition of Pornography”. The 

Journal of Popular Culture, 45(3): 457-477. 

mailto:lahavraz@post.bgu.ac.il
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D’Orlando, F. (2011). The Demand for Pornography. Journal of Happiness 

Studies, 12: 51–75 

 ח ההיסטורי אודות מיניות השי -3שיעור  22/3

 אביב. (. רסלינג: תל 15-26(. מין זה שאינו אחד. )עמ' 2003איריגארי, ל' )

(. תיאוריה של פוליטיקה מינית. בתוך: ד', באום ואחרות )עורכות(. 2006[1970מילט, ק' )]

 ( מגדרים: הוצאת הקיבוץ המאוחד: תל אביב. 67-101ללמוד פמיניזם: מקראה )עמ' 

(. הקיבוץ 39-54עמ' )הרצון לדעת. -(. מדע המין. בתוך: תולדות המיניות2003פוקו, מ' )

 המאוחד: תל אביב. קריאת רשות: 

(. 167-203(. ארוטיקה. בתוך: תולדות המיניות: השימוש בתענוגות. )עמ' 2008פוקו, מ' )

 רסלינג: תל אביב. 

 הביטוי פשוחו דמוקרטיה, פורנוגרפיה -4שיעור  29/3

 ערוץ בעניין הדין לפסק הערה: ופורנוגרפיה גזענות, הביטוי חופש(. 2013') ס, נתן-בן

 ופורנוגרפיה בנשים סחר, זנות: ודמים בשר(. עורכות) שדמי', וא הרצוג', א: בתוך. פלייבוי

 .חיפה: פרדס(. 259-270' עמ. )בישראל

 ישדמ', וא הרצוג', א: בתוך. וןפורנוגרפיה בין הון, שלטון ועית(. 2013) ושירן, ו' 'א, הרצוג

: רדספ(. 271-295' עמ. )בישראל ופורנוגרפיה בנשים סחר, זנות: ודמים בשר(. עורכות)

 .חיפה

 לפורנוגרפיה תיאורטיות גישות -5שיעור  5/4

 . אביב תל: בבל(. 78-94' עמ. )משגל: בתוך. בעלות: 5 פרק(. 2005' )א, דבורקין

 על הפמיניסטית המחלוקת: מיניים לאובייקטים מיניות סחורות בין(. 2004' )ע, זיו

 . 163-194, 25 וביקורת תיאוריה. פורנוגרפיה

', ד: בתוך". הפטריארכיה תחת הנאה: "ושיטה פורנוגרפיה, מיניות(. 2006[1990' )]ק, מקינון

 הקיבוץ הוצאת: ריםמגד(. 376-414' עמ. )מקראה: פמיניזם ללמוד(. עורכות) ואחרות באום

 .אביב תל: המאוחד

Ciclitira, K. (2004). Pornography, Women and Feminism: Between Pleasure 

and Politics Sexualities, 7(3): 281–301. 

 :רשות קריאת
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-תל: אסיה. מולטימדיה כזונת שנותיי 25. מודרניסטית-פורנו-פוסט(. 2004' )א, ספרינקל

 .אביב

MacKinnon, C.A (2005). Pornography as trafficking. Michigan Journal of 

international law, 26: 993-1012.  

 ואומנות פורנוגרפיה-6שיעור  12/4

Mag Uidhir, C (2009). Why pornography can't be art. Philosophy and 

Literature 33(1), 193-203. 

Levinson, J. (2005). Erotic Art and Pornographic pictures. Philosophy and 

Literature, 29(1): 228-240. 

 קריאת רשות:

Williams, L. (1993). A Provoking Agent: The Pornography and Performance 

Art of Annie Sprinkle. Social Text, 37: 117-133 

Nead, L. (1990). The Female Nude: Pornography, Art, and Sexuality. Signs, 

15(2): 323-335. 

 חופשת פסח-19/4

 חופשת פסח-26/4

 אפ-פורנוגרפיה ופין -7שיעור  3/5

Buszek, M.E (2006). Introduction. In: Pin-up Grrrls-Feminism, Sexuality, 

Popular Culture. (pp. 1-26). Duke University Press: Durham and London.   

 "בטי פייג' חושפת הכול".  -סרט

 (8:001-ין שיעור )ערב יום הזיכרון. לימודים מסתיימים בא-10/5

 פורנוגרפיה קווירית -8שיעור  17/5

רית, תיאוריה קווי-(. ייצוגים פורנוגרפיים אלטרנטיביים. בתוך: מחשבות מיניות2013זיו, ע' )

 (רסלינג: תל אביב.163-216פורנוגרפיה והפוליטיקה של המיניות. )עמ' 

 ורנוגרפיה עבור נשים, על ידי נשים. פ -זדמנויות חדשותה -9שיעור  24/5

Sonnet, E. ‘Erotic Fiction by Women for Women’: The Pleasures of Post-

Feminist Heterosexuality. Sexualities 2(2): 167–187.  
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Schauer, T. (2005). Women's porno: The heterosexual female gaze in porn 

sites "for women". . Sexuality & Culture, 9(2): 42-64. 

 מאמרי רשות:

Corsianos, M. (2007). Mainstream Pornography and “Women”: Questioning 

Sexual Agency. Critical Sociology 33: 863–885. 

Parvez, P.Z (2006) THE LABOR OF PLEASURE-How Perceptions of 

Emotional Labor Impact Women’s Enjoyment of Pornography. GENDER & 

SOCIETY, 20(5): 605-631. 

 רפיה, מעמד וגזעפורנוג 10שיעור -31/5

Miller-Young, M. (2014). Introduction: Theorizing Black Women’s Sexual 

Labor in Pornography. In: A Taste for BROWN SUGAR- Black Women in 

Pornography. (pp.1-23). Duke University Press Durham and London. 

 

 פורנופיקציה של התרבות  11שיעור  7/6

-124על השימוש בייצוגים של יופי נגד נשים. )עמ' -(. מין. בתוך: מיתוס היופי2004וולף, נ' )

 (. הקיבוץ המאוחד )מגדרים(:תל אביב. 165

 

Attwood, F. (2011). The Paradigm Shift: Pornography Research, 

Sexualization and Extreme Images. Sociology Compass 5/1 : 13–22. 

 

Miller-Young, M. (2014). Black Female Sexuality at the Convergence of Hip 

Hop. In: A Taste for BROWN SUGAR- Black Women in Pornography.  

(pp.142-180). Duke University Press Durham and London 

 קריאת רשות: 

(. פורנוגרפיזציה של השואה: תופעה ולקחיה. בתוך: א', הרצוג וא', שדמי 2013עילם, א' )

(. פרדס: 127-140)עורכות(. בשר ודמים: זנות, סחר בנשים ופורנוגרפיה בישראל. )עמ' 

 חיפה. 
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Attwood, F. (2005). Fashion and Passion: Marketing Sex to Women. 

Sexualities, 8(4): 392–406. 

Mulholland, M. (2011). When porno meets hetro- - Heteronormativity and the 

Pornification of the Mainstream. Australian Feminist Studies, 26(67): 119-135. 

 פורנוגרפיה ברשת 12שיעור  14/6

Garlick, S. (2010). Taking Control of Sex? Hegemonic Masculinity, 

Technology, and Internet Pornography.  Men and Masculinities 12(5):597-

614. 

Coopersmith, J. (2006). Does Your Mother Know What You Really Do? The 

Changing Nature and Image of Computer-Based Pornography. History and 

Technology, 22(1):1-25. 

 תוצרי לוואי של הפורנוגרפיה 13שיעור  21/6

Romito, P., Beltramini, L. (2015). Factors Associated With Exposure to Violent 

or Degrading Pornography Among High School Students. The Journal of 

School Nursing, 31(4): 280-290. 

Allen, M., Emmers,T., Gebhardt, L., and Giery, M.A. (1995). Exposure to 

Pornography and Acceptance of Rape Myths. Journal of Communication 

45(1): 5-26. 

 

 קריאת רשות

Hald, G.M & Malamuth, N.M (2008). Self-Perceived Effects of Pornography 

Consumption. Arch Sex Behave, 37:614–625 

 

 שיעור מסכם. -28/6

Dabhoiwala, F. (2012). Epilogue: Modern Cultures of sex-from the Victorians 

to the Twenty-first Century. In: The origins of sex- A history of the first sexual 

revolution. (pp. 349-364). Oxford University press: NY.  
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 כלכלה פוליטית

 פרופ' לב גרינברג 

 

הקורס מיועד להקנות כלים בסיסיים להבנת תיאוריות של כלכלה פוליטית תוך כדי הצגת 

. המערכת 2. הנחות היסוד, 1דיונים מרכזיים בתחום. הקורס מחולק לששה פרקים: 

שינויים  .6. המדינה, 5. ארגוני עובדים, 4. קולוניאליזם פנימי ושוק עבודה, 3העולמית,  

מבניים וגלובליזציה. קריאת החומר הביבליוגראפי היא חובה. מטלות במשך הסמסטר: 

דו"חות קריאה לקראת השיעור. בסוף הסמסטר תתקיים בחינה אינטגרטיבית של  4הגשת 

 חומר הקריאה וההרצאות.

 

 קריאה מומלצת

 . יסודות הכלכלה הפוליטית, הוצאת משרד הביטחון.1997גרינברג, לב 

 

 קריאת חובה

 . הנחות היסוד של הכלכלה הפוליטית: 1

 * אדם סמית, "על חלוקת העבודה" )מתוך עושר העמים(

 ילוסופיים(פ-* קרל מרקס, "שכר העבודה ורווחי הקאפיטל" )מתוך כתבי יד כלכליים

* Weber, M. (1968) Economy and Society Roth &Wittich (eds.) 109-140, 339-

354.  

 

 ח והמערכת העולמית. פיתו2

* Dos Santos, T. "The Structure of Dependence" in Development and Under-

Development ed. By Seligson and Passé-Smith. 

* Mc Michael, P. "Britain's Hegemony in the Nineteenth-Century World-

Economy", States Vs. Markets in the World System, ed. by Evans et al. 
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 . קולוניאליזם פנימי ושוק עבודה מפולח3

* Hechter, Michael. (1975) Internal Colonialism, Ch. 2 "Towards a Theory of 

Ethnic Change"  

 * Bonacich, E. 1979. "The Past, Present and Future of Split Labor Market 

Theory". Research in Race and Ethnic Relations, 1:17-42. 

 

 . ארגוני עובדים  ומדינה 4

* Sturmthal, A. (1973)“Industrial Relations Strategies” in The International 

Labor Movement in Transition, ed. by Sturmthal and Scoville. 

* Skocpol, T. 1980. “Political Response to Capitalist Crisis: Neo-Marxist 

Theories of the State and the Case of the New Deal”, Politics and Society, 

10:2. 

 

 שינויים מבניים וגלובליזציה. 5

* Kiely R. "The Crisis of Global Development"  

* John Williamson, In Search of a Manual for Technopols 11-28, in The 

Political Economy of Policy Reform, ed. By Williamson J. 

* Amin, S. (1997) Capitalism in the Age of Globalization: The Management of 

Contemporary Society, London: Zed Books. Ch. 1  

*Standing, G. (2012) The Precariat, the New Dangerous Class, Bloomsbury, 

USA  

 

 ישראל. השלכות על 6

* Shafir, G. and Peled. Y. 2000. "Peace and Profits: The Globalization of 

Israeli Business and the Peace Process”, in The New Israel: Peace and 

Socio-Economic Liberalization, ed. by Shafir and Peled. 

*Grinberg, L (2013) Mo(ve)ments of Resistance: Economy, Politics and 

Society in Israel, 1931-2013, Academic Study Press, NY, Ch. 8. 
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 לקרוא פמיניזם ערבי במזה"ת

 קווידר-ד"ר סראב אבורביעה

 12:00-14:00ימי ב' 

 364חדר 15:00– 14:00שעות קבלה: 

sarab@bgu.ac.il 

 

הסטודנטים לשיחים פמיניסטיים עיקריים במזרח התיכון ויבחן את הקורס יחשוף את 

שיחים אלו יזמנו דיון במושגים  האתגרים, הקשיים והפתרונות השונים שמציעים שיחים אלה.

נשאל: האם כגון כוח, פטריארכליות, אג'נסי, מבני כוח, התנגדות, פוליטיקה של ייצוג ועוד. 

ערביות? מהם האתגרים עימם מתמודדות נשים קיים שיח פמיניסטי אחיד בקרב נשים 

ערביות בעולם הערבי והמערבי? מהם אסטרטגיות ההתמודדות שנשים ערביות מפתחות על 

וכלכליים? ולבסוף נבחן  מנת להתמודד אל מול מבני דיכוי פוליטיים/דתיים/חברתיים

 אל.אסטרטגיות התמודדות של נשים  בקונטקסט המקומי של החברה הפלסטינית בישר

 הקורס יכלול הרצאות פרונטליות, דיונים, הרצאות אורח וסיור.

 

 חובות הסטודנטים:

 . נוכחות והשתתפות מלאה בכל השיעורים1

 (30%. פרזנטציות )2

 (60%. עבודה סופית )3

 (10%. סיור לארגון פמיניסטי )4

 

 

  

mailto:sarab@bgu.ac.il
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 :1שיעור 

 הקדמה: שורשי התפתחות השיח הפמיניסטי הערבי ומושגים מרכזיים

 

Abu-Loghud, Lila. 2001. Orientalism and ME feminist studies. Feminist 

Studies 27 (1): 101-113. 

 

Abu-Lughod, Lila. 1990. Zones of theory in anthropology of the Arab world. 

Annual Review of Anthropology, 18 (2): 267-306. 

 

Mohanty, Chandra Talpade. 1991. “Under Western Eyes: Feminist 

Scholarship and Colonial Discourses.” In Chandra Talpade Mohanty, Ann 

Russo, and Lourdes Torres, eds. Third World Women and the Politics of 

Feminism, 51-80   HQ 1870.9.T49 1991 

 

 

 : 2שיעור 

 הראשונות: תהופעת תנועות הנשים הפמיניסטיו

 

.  "אלנאהדה אלניסאאייה: הופעת תנועות נשים במזרח התיכון וביטוייה 1999אפרתי, נגה. 

נשים ומגדר במזרח התיכון במאה בעיראק". בתוך,  רות רודד ונגה אפרתי )עורכות(,  

 .72-7. הוצא' מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים. עמ' העשרים

 

 לקריאה נוספת:

 

Kar, Mehrangiz. 2005. “Women and Civil Society in Iran.” In Fereshteh 

Nouraie-Simone, ed. On Shifting Ground: Muslim Women in The Global Era, 

216-232. 
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 : 3שיעור 

 בין שיח פמיניסטי חילוני ואיסלאמי:

 

Badran, Margot. 2005. “Between Secular and Islamic Feminism/s: Reflections 

on the Middle East and Beyond,” JMEWS 1(1), 6-28. 

 

 רשות:

 

Ahmed, L. (1993). Women and gender in Islam- Historical roots of modern 

debate. Cairo: American University of Cairo Press. HQ 1784.A67 1992 

 

Hatem, Mervat. 1993. "Toward the Development of Post-Islamist and Post 

Nationalist Feminist Discourses in the Middle East." In Judith Tucker, ed. Arab 

Women: Old Boundaries, New Frontiers, 29-48. HQ 1784.A72 1993 

 

Paidar, P. (1996). Feminism and Islam in Iran. In D. Kandiyoti (Ed.), 

Gendering the Middle East – Emerging perspectives (pp. 51-67). London: 

Syracuse University Press.  HQ 1075.5.M5G4 1996 

 

 :4שיעור 

 

 ניצנים ראשונים לשחרור נשים במצרים:

 

. קהיר: שחרור האישה: מסמך בהיסטוריה של הפמיניזם המצרי. 1992קאסם אמין, 

 HQ 1793.Q313 1992האוניברסיטה האמריקאית בקהיר. 

 

 



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש,  סמסטר ב'

 תואר ראשון

 

 

 

 

193 

 

 :5שיעור 

 שיחים  פמיניסטיים אודות מיניות, גוף ורעלה: 

 

 

Abu-Odeh, L. (1993). Postcolonial feminism and the veil: thinking the 

difference. Feminist Review, 43 Spr.: 26-37. 

 

Mernissi, Fatima (1987). Beyond the veil: male-female dynamics in modern 

Muslim society. Indiana University Press 

 

Mahmood, Saba. 2001. Feminist theory, embodiment and the docile agent: 

some reflections on the Egyptian Islamic revival. Cultural Anthropology.16 (2): 

202-236. 

 

 רשות:

 

 וצאת מסדהה. נשים בעולם המערבימאחורי הרעלה: .  1980אל.  ווסעדאווי נ-אל

 

 

Ahmed, Lila. 1993. Women and Gender in Islam: Historical Roots of Modern 

Debate. Yale University Press. 

 :6שיעור 

 אזרחות ממוגדרת והחלוקה בין פרטי לציבורי: המקרה הלבנוני

 

Joseph, S. 2001. “The Public/Private. The Imagined Boundary in the Imagined 

Nation/State/Community: The Lebanese Case.” Feminist Review 57 

(Autumn): 73-92.  
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Nelson, C. 1974. "Public and Private Politics: Women in the ME World" 

American Ethnologist 1(1): 551-564 

 רשות:

 

 Joseph, Suad. 2000. “Gendering Citizenship in the Middle East.” In Joseph 

Suad ed. Gender and Citizenship in the Middle East, 3-30. JQ 1758.A92G45 

2000 

 

 

 : אזרחות ממוגדרת והחלוקה בין פרטי לציבורי: המקרה הסעודי7שיעור 

 

Alsuwaigh, Siham. 1989. "women in transition: the case of Saudi Arabia", J. of 

Comparative Family Studies 20: 67-78 

 

Doumato, Eleanor. 1992. "Gender monarchy and national identity in Saudi 

Arabia", British J. of Middle eastern Studies 19: 31-47 

 

Doumato Eleanor, 1999. "Women and work in Saudi Arabia: Hoe flexible are 

Islamic margins?, Middle eat Journal, 53: 568-583 

 

 רשות:

 

Le Renard, Amelie.2008. "only for women: women, the state and reform in 

Saudi Arabia. Middlea east Journal, 62: 610-629 

 

Mtango, Sifa. 2004."a state of oppression? Women's rights in Saudi Arabia", 

Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law 1: 49-67 
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 :8שיעור 

 פרקטיקות לשינוי בחוקי המעמד האישי: 

 

מרכז משה  .נשים כותבות היסטוריה: פמיניזם ושינוי חברתי במרוקו. 2003קוזמא , ליאת. 

 HQ 1791.K69 2003דיין ללימודי המזה"ת ואפריקה: ת"א. 

 

 

 :9שיעור 

 פטריארכליות:מיקוח עם ה

 

Kandiyoti, Deniz. 1988. Bargaining with patriarchy. Gender and Society, 2: 

274-290. 

 

Abu-Rabia-Queder, Sarab. 2009. Politics of conformity: power for creating   

change. Ethnology 47 (4): 209-225. 

 

 :10שיעור 

 דות":משמעויות אלטרנטיביות  ל"כוח" ו"התנג

 

Lila Abu-Lughod. 1990. “The Romance of Resistance: Tracing 

Transformations of Power through Bedouin Women,” American Ethnologist, 

vol. 17, no. 1: 41-55. 

 

 רשות:

 

Agbese, Ori. 2003. Maintaining power into face of political, economic and 

social discrimination: The tale of Nigerian women. Women and language, 26 

(1): 18-25. 
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 :11שיעור 

 אסטרטגיות התמודדות של נשים פלסטיניות בישראל

 

. "המרחב הפלסטיני, המרחב הישראלי 2011לוי נעמי. -, סראב ווינרקווידר-אבורביעה

המשפט, כתב עת והעצמי: מבט מחודש על זירות התמודדות של נשים פלסטיניות בישראל". 

 .398-375: עמ' 2-1.  כרך טז' גיליונות לענייני משפט

 רשות:

נשים פלסטיניות בישראל: זהות, . עורכות. 2010וי נעמי. ל-ווידר,סראב ווינרק-אבורביעה

 . מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד: ירושלים.והתמודדות יחסי כוח

 

. ת ואהובות: סיפורי חייהן של נשים בדוויות משכילותמודרו. 2008קווידר,סראב.-אבורביעה

 מאגנס: ירושלים. 

 

 

 : סיור12שיעור 

 

 ל הסטודנטים.: מצגות ש13-14שיעורים 
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 שוויון-מבוא לריבוד ואי

 נק"ז 2( 102-1-0131) 

 אורי שויד ד"ר

 (378, חדר 16:00 – 15:00)שעת קבלה: יום ג' 

 

 מטרת הקורס

מטרתו העיקרית של הקורס היא לחשוף את התלמידים למגוון הגישות ומסורות המחקר 

הסוציולוגי בנושא אי השוויון בחברות בנות זמננו. במהלך הקורס נסקור כיצד חברות שונות 

כבעלי ערך, וכיצד טובין אלו מתחלקים בין קבוצות בתקופות שונות מגדירות טובין מסוימים 

בחברה. רקע תיאורטי זה ישמש מצע לניתוח חופשי של החברה הישראלית, השוק 

 הישראלי, והשיח על שני אלו.

 חובות התלמידים

 (10%נוכחות והשתתפות בשיעורים )

 קריאה שוטפת של פריטי החובה

 (90%הגשת עבודת בית בסוף הקורס. )
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 וחומר קריאה  נושאים

 רוב פריטי הקריאה הינם מתוך הספר

 Social Stratification: Class, Race and Gender in Sociological Perspective. 

Edited by David B. Grusky. Third Edition, Westview Press. 

יתן את חלקם, אך לא את כולם, ניתן למצוא גם במהדורות קודמות. את רוב פריטי הקריאה נ

 יהיה למצוא באתר הקורס.

 

  נושא קריאת חובה

 7.3 מבוא )בהיי לרן(.דה מרקרדיוויד ברוקס: "מפת חוסר השוויון של אמריקה" 

אצל  99-111. כמה עקרונות של הריבוד החברתי. עמ' 1945דיוויס ומור. 

 ליסק )עורך(. סוגיות בסוציולוגיה: מבנה וריבוד חברתי. ת"א: עם עובד.

. כמה עקרונות של הריבוד החברתי: ניתוח ביקורתי. עמ' 1953טומין, 

 שם. 112-122

Fischer C., et.al. 1996. Inequality by Design. In Grusky: 49-53 

 14.3 פונקציונליזם

Parkin, F. 1979.  Marxism and Class Theory: A Bourgeois 

Critique. In Grusky: pp 143-158 

Goldthorpe, J.H. and K. Hope. 1972. Occupational Grading 

and Occupational Prestige.In Grusky: pp 195-202. 

 21.3 סולמות ריבוד

Bonacich, E. 1972. A Theory of Ethnic Antagonism: The Split 

Labor Market. In Grusky: 632-646. 

 28.3 גזע ואתניות

בתוך  167-215העבודה. עמודים . המיגדור בעולם 1999יזרעאלי, ד. 

 יזרעאלי ואחרים )עורכים( מין מגדר ופוליטיקה. ת"א: הקיבוץ המאוחד.

 4.4 מגדר

 11.4 הון אנושי  . 62- 56: אקדמון  ם-. מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו. י1990הרן 

בתוך רם ורבינוביץ )עורכים(  133-139. הון תרבותי. עמ' 2006רגב, מ. 

 שוויון. באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אי/

 2.5 הון תרבותי

Portes, A. 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in 

Modern Sociology. Annual Review of Sociology 24:1-24. 

 9.5 הון חברתי
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Poire, M.J. 1970. The Dual Labor Market: Theory and 

Implications. In Grusky: pp 550-553 

 באי/שוויון.  385-392. שוק עבודה. עמודים 2006שטייר, ח. 

 16.5 שוק העבודה

. עוני בין דיסציפלינות: תרומתה של הסוציולוגיה לחקר 2005שטייר, ח. 

 9-20( 1העוני. סוציולוגיה ישראלית ז' )

 23.5 עוני

Brooks, D. 2000. Bobos in Paradise: The new upper class and 

how they got there. In Grusky, pp 304-310 

 30.5 אליטות

 6.6 מוביליות באי/שוויון.  291-299. ניעות. 2006לוין אפשטיין, 

 13.6 סיכום 

 20.6 שיעור השלמות

 27.6 הגשת עבודה מסכמת
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 קריאת רשות:

 

 נושא קריאת רשות

Grusky & Ku.2008. Gloom, Doom and Inequality. In Grusky:pp2-28 מבוא 

Krueger A. Inequality: too much of a good thing. In Grusky: pp53-60 

 

 פונקציונליזם

 בתוך רם וברקוביץ )עורכים( אי שוויון.  264 – 258. מרקסיזם. עמודים 2006פילק, 

בתוך ליסק )עורך( סוגיות  71 – 58דים . עמו1946 וובר, מ. מעמד סטטוס ומפלגה.

 בסוציולוגיה. ת"א: עם עובד.

 47-57בנדיקס מ. וס. ליפסט. תורת המעמדות החברתיים של קרל מרקס. עמודים 

 בתוך ליסק משה )עורך( סוגיות בסוציולוגיה: מבנה וריבוד חברתי. ת"א: עם עובד.

הלר ונווה -בתוך רוט 295-306מרקס ק. ופ. אנגלס. המניפסט הקומוניסטי. עמוד 

 )עורכים( היחיד והסדר החברתי. תל אביב: עם עובד.

. מדד מעודכן לסטטוס סוציואקונומי של משלחי 2000ל. אפשטיין ומנד-סמיונוב, לוין

 706-729: 40היד בישראל. מגמות 

Weber, M.1968. Open and Closed Relationships. In Grusky: pp 128-

132 

Olin Wright,.1984.  General Framework for the Analysis of Class 

Structure. In Grusky: 98-111 

Giddens, 1973. The Class Structure of Advanced Societies. Ibid: 132-

143 

Blau & Duncan.1967. Measuring the Status of Occupations. Ibid: 187-

190. 

Hauser & Warren. 1997. Socioeconomic Indexes for Occupations: A 

Review, Update, and Critique. Ibid: 213-218 

Featherman & Hauser. 1976. Prestige or Socioeconomic Scales in 

the Study of Occupational Achievement? Ibid: pp 202-204 

 סולמות ריבוד
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מהי?. בתוך שנהב ויונה )עורכים(, גזענות . מבוא: גזענות 2008שנהב, י. ויונה, י. 

 בישראל, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

. תרבות מערבית, תיוג אתני וסגירות חברתית: הרקע לאי השוויון 1999כזום, ע. 

 .385-426(:2האתני בישראל. סוציולוגיה ישראלית א)

 . מזרחים, אשנזים ו'מעורבים': פערי2007כהן, י., י. הברפלד וטלי קריסטל. 

. גרסא עברית Ethnic and Racial Studiesהשכלה בקרב יהודים ילידי ישראל. 

 באתר.

 גזע ואתניות

Hochschild, A. 1989. The Second Shift. Reading 25 in Skolnick and 

Skolnick (eds). Family in Transition. Pearson, 16th Edition. 2010. 

Jacobs, J. 1989. Revolving Doors: Sex Segregation and Women’s 

Careers. In Grusky: pp 797-801. 

England, P. 2008. Devaluation and the Pay of Comparable Male and 

Female Occupations. In Grusky, pp:834-837  

Browne and Misra. 2003. The Intersection of Gender and Race in the 

Labor Market. Annual Review of Sociology 29:487-513 

 מגדר

Alon, S. 2009. The Evolution of Class Inequality in Higher Education: 

Competition, Exclusion and Adaptation. American Sociological 

Review 74(5):731-755 – Read 731-2, 735-7. 

Shwed, U. and Y. Shavit. 2006. Occupational and Economic 

Attainments of College and University Graduates in Israel. European 

Sociological Review 22(4):431-442 

Lucas, S.R.2001.  Effectively Maintained Inequality: Education 

Transitions, Track Mobility, and Social Background Effects. American 

Journal of Sociology. 106(6):1642-1690 

Collins R. 1971. Functional and Conflict Theories of Educational 

Stratification. American Sociological Review. 36: 1002:1019. 

 הון אנושי 

Lamont M. and A. Lareau. 1988. “Cultural Capital: Allusions, Gaps הון תרבותי 
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 שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון.

 .267-286, עמ' 2. מעמדות בישראל. מגמות מ"ג, 2004יעיש,  

 

 מוביליות

 סיכום 

 גשת עבודהה 

 

 

 

 

 יתכנו שינויים בפריטי הקריאה.
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רטוריקה של הכוח  אסטרטגיה מחקרית של ניתוח שיח אשר מעניקה מרכזיות לדרכי ניסוח,

 וסמכות הידע המיוצרים דרך השפה הרשמית והכתובה;

 

אסטרטגיית המחקר הנרטיבי הפונה לקולו של הסובייקט הנחקר כמקור להבנת המציאות 

 רבותית ושיטתה המרכזית היא ראיון עומק;ת-החברתית

 

 אסטרטגיית המחקר האתנוגראפי ששמה במרכז מגע בלתי אמצעי עם המציאות הנחקרת

 ושיטתה המרכזית היא תצפית, תיאור ושיחה;

 

והאסטרטגיה המחקרית האחרונה תעסוק בניתוח טקסט שאינו מילולי. היא מחברת יחד את 

נוח מחקרי של תרבותיות ופע-( כפריזמה לניתוח תופעות חברתיותspaceקריאת המרחב )

 רבותיות.ת-ות( כמגלמים בתוכם משמעויות חברתיartifactsחפצים ואובייקטים פיזיים )

 

כל אחת מהאסטרטגיות הללו צומחת מתוך תפישות תיאורטיות פילוסופיות, ומביאה איתה 

מושגים תיאורטיים ממדעי הרוח והחברה. לכן, במהלך ההכרות וההתנסות עם האסטרטגיות 

נתייחס ליסודות של פנומנולוגיה והרמנויטיקה, תפישת "ההבניה החברתית של המציאות", 

-יקרושל מקס וובר והגישה פרשנית של קליפורד גירץ, חקר של מ Verstehen -גישת ה

היסטוריה, ותפישת "השיח" של מישל פוקו לפענוחם של יחסי הכוח, לגישת "התיאוריה 

 המעוגנת בשדה".

 

הקורס נלמד במקביל בשתי הקבוצות )א' וב'(, לכל קבוצה צמודה עוזרת 

מקבוצה אחת לאחרת. כל אחת ממרצות  הוראה/מתרגלת )דורין ועתליה(, ואין לעבור

הקורס תלמד שתיים מהאסטרטגיות המחקר. באמצע הסמסטר המרצות יחליפו קבוצות 

 לצורך המשך ההוראה, המתרגלות ילוו את הקבוצות לאורך כל הסמסטר.

 השיעורים הראשון והאחרון יהיו משותפים לשתי הקבוצות.
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 חובות הקורס ומבנה הציון

ים הכרחית להצלחת הקורס, ולכן הינה חובה ותיבדק כל שיעור. אי עמידה הנוכחות בשיעור

 בדרישת הנוכחות תוביל לאובדן נקודות ואף עשויה לגרום לפסילה של הקורס.

התנסויות בשתיים מאסטרטגיות המחקר הנלמדות )ניתוח שיח וניתוח נרטיבי( שתדווחנה 

 הציון בקורס.מ 20%בכתב ובעל פה בכיתה. שני הדיווחים יהוו יחד 

מהציון בקורס. מועד  60%עבודה אינטגרטיבית שתתבסס על ההתנסויות המחקריות. תהווה 

 .3.8.15-ההגשה האחרון הוא ה

 ההתנסויות המחקריות והעבודה האינטגרטיבית ייעשו בזוגות.

 מהציון הסופי. 20%, ויהווה 12.6-בוחן על חומר הקריאה של הקורס. הבוחן יתקיים ב

 

 התנסויות, דיווחים ועבודה אינטגרטיבית מסכמת

בהתנסות מחקרית בשתיים מהאסטרטגיות המחקריות במהלך הקורס הסטודנטים מחויבים 

נרטיבי. הסטודנטים ידווחו על כל אחת שיח והמחקר ה-הנלמדות בקורס: המחקר מסוג ניתוח

שנייה באמצעות דקות, ופעם  10-מההתנסויות, פעם אחת באמצעות הצגה בכיתה של כ

 מהציון. 10%מילים. כל אחד מהדיווחים יהווה  350-הגשת דיווח בכתב של כ

העבודה האינטגרטיבית המסכמת תהווה עיבוד של ההתנסויות המחקריות וניתוחן לאור 

 מהציון הסופי.  60%הידע הנלמד בקורס. העבודה תהווה 

 .ן או בהנחיית עתליה(שותפים להכנת המטלות ישתתפו בקבוצה אחת )בהנחיית דורי

 .24.6-. הדיווח השני יוגש עד ה18.5-הדיווח הראשון בכתב יוגש עד ה

 

 תרגיל

עבודה בקבוצות התרגיל היא מרכיב חיוני וחשוב מאוד בקורס. התרגיל בקורס אינו מהווה 

רק "כלי עזר" להבנת החומר, אלא זירה בה מתקיימים תרגול ואימון של פרקטיקות מחקר 

קורס. מפגשי התרגיל יעבדו גם במתכונת של סדנאות בהן התלמידים ידונו הנלמדות ב

בהתנסויות המחקריות שלהם, יציגו בכיתה את החומר האמפירי שאספו במהלך ההתנסויות, 

 ישוו ביניהן לאור המושגים וחומרי הקריאה הנלמדים בקורס. 
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 חומר הקריאה

ות מחקריות לסוגיות הנלמדות  הקורס מלווה בקריאה של טקסטים שהם ברובם דוגמא

בשיעורים. במהלך הקורס יושם דגש על חובת הקריאה, הבנתה ושימוש בה. פריטי הקריאה 

 יקבלו התייחסות בהרצאות ובקבוצות התרגיל. פריטי הקריאה נמצאים באתר הקורס.

 מהציון הסופי בקורס.  20%ייערך בוחן קריאה על חומרי הקריאה, המהווה  12.6-ב

 

עבודה מקורית בדוקה  –יהיה להגיש ערעור עד שבוע מיום החזרת העבודות )להגשה ניתן 

+דף הסבר עם תוכן הערעור(, העבודה תיבדק מחדש על ידי נציגה אחרת של צוות הקורס 

 והתשובה תוחזר תוך עשרה ימים.
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וג לריקודי עם אתנוגרפיה בח-קוד: אוטו-. 'לעטות את המסכה של ריק2012ברויאר, נילי, 

 .352-331(, 2יג ) ליתסוציולוגיה ישראבכיסאות גלגלים', 

אינטרסקסואליות ותהליך המינגוף: . 'המחקר כמסע', בתוך: 2012דנון, לימור, -מעודד

-40, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הפרדוקס של המין בגוף
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 מיגדר, פמיניזם וחברה 

 דר' ניצה ברקוביץ

 

 יתכנו שינויים ברשימת הקריאה

 

 תיאור הקורס:

יון מרכזי הינו קריטר  -בו אנו מפרשים ומבינים את ההבדלים בין גברים ונשים האופן 

המארגן את החיים החברתיים של יחידים )מערך הזדמנויות, חסמים זהויות( ומונח בבסיס 

כל המוסדות החברתיים )פוליטיים, כלכליים ותרבותיים(. הסדר המיגדרי בנוי על יצירת 

ים בין המינים"( ועל יצירת היררכיה ביניהם. מטרת הקורס קטגוריות  )המסתמכות על "הבדל

הינה להבין את התהליכים המייצרים את הסדר המיגדרי ואת הזהויות המיגדריות, להתחקות 

אחר הדינמיקות המשמרות אותם ולזהות להצביע גם  האפשרויות לשינוי חברתי. נלמד כיצד 

גזע, אתניות ומעמד ונבין כיצד דרכי  מתקשר מבנה הכוח המיגדרי עם מבני כוח אחרים כמו

החשיבה הפמיניסטיות השונות  משמשות הן כלי לבניית תיאוריה ולניתוח בקורתי של 

 החברה והן אמצעי לפעולה לשינוי חברתי.

נכיר את המופעים המקומיים של דרכי  – החברה והחברות בישראלהדגש בקורס יהיה על  

ייחודיים לחברה כאן ונלמד על יחסי הגומלין שבין חשיבה ופעולה פמיניסטית, כולל אלה ה

ההקשר החברתי הרחב )כולל מבנים, תהליכים ודרכי חשיבה ואידיאולוגיות( לבין המערכות 

 המארגנות את המשטר/ים  המגדרי בישראל. 

 

 דרישות הקורס: 

 on-lineאו  . קריאת מאמרי החובה )מצוינים ב * ( המאמרים מצויים באתר הקורס1

במהלך הסמסטר בהתאם לשאלות מנחות שיינתנו מראש. . כתיבת ארבעה דוחות קריאה 2

השאלות יהיו על המאמר/ים שברשימת הקריאה. אתם יכולים לבחור איזה דוחות להגיש אבל 

עליכם להגיש אותם לפני השיעור בו נדון במאמר עליו כתבתם. אורך הדוחות לא יעלה על 

 מילים )כעמוד אחד(. 500
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ן על הדוחות הינו עובר/לא עובר. על מנת להיות זכאים להגיש את עבודת הבית יש הציו

לקבל ציון 'עובר' על ארבעתם כך שבמידה וסטודנט/ית קיבל/ה ציון 'לא עובר' עליה/יו להגיש 

 דוחות מצטיינים יקבלו נקודות בונוס.דוח נוסף. 

 ו בשבוע האחרון ללימודיםתקבל האת השאלות לעבודעבודת בית )עבודת סיכום קורס(. . 3

 שבוע לאחר תום הלימודים. אותה יש להגיש ו

 . הנוכחות בשיעורים הינה חובה.4

 

 הרכב הציון:

 מהציון. 100% –עבודת בית  

 

 

 , הסטוריה, הטרונורמטיביות, לימודי מיגדר ולימודים קווירים מיגדר

 

 אהוד עין גיל. ימי הביניים הטובים.

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=126&source=133 

 

. "מיגדר". בתוך אי/שוויון בעריכת אורי רם וניצה ברקוביץ. הוצאת 2006חנה הרצוג.  *

 220-227הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. עע' .

 

 בזהות ומגדריות חברתיות הבניות "?בכלל הזה המגדר מי "של. 2011היבנר, יפתח. 

 נדרית. עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.'טרנסג

 

: מומנטים ביקורתיים 48ל50. "דנה אנטרנשיונל". בתוך עדי אופיר )עורך( 1999זיו, עמליה 

עע' בתולדות מדינה ישראל. ירשולים, תל אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאחוד. 

401-4011 

 

חברה  ח. הרצוג )עורכת(  . "ידע, כוח ופוליטיקה פמיניסטית". בתוך 2000הרצוג, חנה.  *

 .269-293, תל אביב: הוצאת רמות, עמ' במראה

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=126&source=133
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 פמיניזם

 

 . "פמיניזם". מתוך: אי/שוויון, בעריכת אורי רם וניצה ברקוביץ. הוצאת2006ברקוביץ, ניצה. *

 .324-331ע' אוניברסיטת בן גוריון. ע

 

פנים, רבעון (, "הנשמע קולן? זרמים פמיניסטיים כיום בישראל",  2010יזאוי, ס. )ב-פוגל *

 ות המוריםהסתדר, (55 - 46, )עמ'  49, לתרבות, חברה וחינוך

 

 . האוניברסיטה המשודרת. משרד הבטחון.פמיניזם, זכויות ומשפט. 2002קמיר, אורית.  *

 . 17-30יאוריה ואקטיביזם" ת –פרק א'. "פמיניזם 

 . 31-48פרק ב'. "ההיסטוריה של התנועה הפמיניסטית ומושגי יסוד"   *

 .61-71פרק ד'. "הזכות לשוויון".  *

 

 . 28-31, עע' 4. משבר הזהויות בפמיניזם. מצד שני, גליון 1996דגן, נגה.  *

 25-39. עע' 5-6 . מתוך: מצד שני.1996מוסף פמיניזם מזרחי. 

 

. מנהיגות דתית נשית: האורתודוכסיה המודרנית בישראל כמקרה מבחן. 2006טובה כהן. 

 . 251-296. 10תרבות דמוקרטית, כרך 

 

לנו ״סבתא שלכן פמיניסטית״: על נשים מזרחיות ופמיניזם  כשאומרים .2015.דנה שמסיאן

 (on-line. מתוך: העוקץ )דתי

 

 (. פמיניזם זה לכולם. חיפה: פרדס.2000) 2002בל הוקס.   *

 . 46-52"מאבק מעמדי פמיניסטי". עע' 

 .57-62"נשים בעבודה"..עע' 

 . 63-67"גזע ומיגדר". עע' 

http://www.haokets.org/writer/%d7%93%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%90%d7%9f/
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הורים בשם: ברתי של מעמד הפועלות )פרק ממאמר . פמיניזם ח2012ברזילי, רנן. -רנן

-332עיוני משפט, ל"ה,  א/עובדים: רב מימדיות והפמיניזם החברתי של מעמד הפועלות(

342 

 

 פמיניזם ערבי. פמיניזם איסלמיסטי.

 

זם מזרחי, פוסט קולוניאליזם וגלובליזציה.  תרבות . פמיני2006 כלב, הנרייט.-דהאן

 )רשות(. 135-161, 10דמוקרטית, 

 

, 30-89, עע' טיה, ופמיניזם: מיגדר, אזרחות וזכויות אדםדמוקר. 2011ביז'אוי, סלביה. -פוגל

 האוניברסיטה הפתוחה, רעננה. )רשות( 

 

במאבק להשתתפות  מיקומים פוליטיים מצטלבים "מעברה על הדשא":. 2011תורג'מן, ורד. 

 וניברסיטת תל אביב. . עבודת תיזה. א90-שוויונית בזירה הפמיניסטית בשנות ה

 

 פרטי/משפחתי/ביתי  וציבורי

 

: נשים ופוליטיקה: השסע בין הפרטי והציבורי" מתוך: 2. "פרק 1994חנה הרצוג. הרצוג,  *

 .26-35נשים ריאליות. מכון ירושלים לחקר ישראל. עע' 

 

מדות הביניים . "יחסי עבודה משפחה: המקרה של נשים במע2001יזרעאלי, דפנה.  *

, בעריכת טובה כהן. אוניברסיטת בר . "מעשה ידיה": אשה בין עבודה ומשפחהבישראל"

 .3-16אילן. עע' 

 

. על הפרטי, הקולקטיבי והציבורי בחברה הדרוזית הכפרית. 2015* אבתסאם ברכאת. 

מתוך: אסטרטגיות ופרקטיקות פעולה של נשים דרוזיות כנגד יחסי כוח מרובים. עובדת 

 קטורט. אוניברסיטת בר אילן.דו
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, משפחה )משפחה גרעינית, משפחה מורחבת, משפחה רב דורית, משפחה זוגיות, הורות

 חדשה, משפחה מורכבת ...( 

 

 משפחות בישראל בתחילת האלף )נתונים(*

 

 . 17. משפחות בישראל: מגמות ומאפיינים. כוורת , גליון 2009ביז'אוי, סילביה. *

  

. "ארגון "ישן" אבות "חדשים" " קצינים לוחמים בין הקריירה הצבאית 2013יונה, מיטל. -ערן *

 . )כתב העת מקוון.1-26, עע' 2לאבהות". מיגדר: כתב עת למיגדר ופמיניזם, גליון 

 

. "התמודדות של נשים בדויות משכילות עם אהבה 2010ב. קווידר, סארא-רביעה-אבו

מתוך נשים פלסטיניות בישראל. ואן ליר, הקיבוץ המאוחד, עע'  אסורה, נישואים וזוגיות".

 . )רשות(175-201

 

. "אבהות: בין תפקיד התנדבותי לתפקיד מובנה".  מתוך: הורות במשפט. 2008הקר, דפנה. 

 )רשות( 147-150, 77-89ת"א: הקיבוץ המאוחד. עע' 

 

 ,YNET  ?". "עכשיו גם הומו חייב להתחתן21.11.06אייל.  ,גרוס

3330933,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

 

 צבא, מלחמה ומיליטריזם

 

ישראלי על מעמד -. "המשפחה הלוחמת: השפעת הקונפליקט הערבי2006חנה.  ,הרצוג *

הביטחון: סוציולוגיה של שלום ומלחמה בישראל בעידן הנשים בישראל" מתוך: בשם 

  .401-419משתנה. בעריכת מאג'ד אלחאג' ואורי בן אליעזר. עע' 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3330933,00.html
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-59, עמ' 14 "  תיאוריה וביקורת, "מיגדור בשירות הצבאי בישראל1999יזרעאלי, דפנה. *  

29. 

 

 .47 -15, עמ'  1ה'  "גבריות מתוך מחאה"   סוציולוגיה ישראלית 2003וי, ארנה. ל-ששון *

 

 רטיסכ–השירות הצבאי של יוצאי קוקז . "2013מרדכייב.  וסטס מלכה מני  .מיכל,נבו–קרומר

 .313-333( 2סוציולוגיה ישראלית. י"ד ) ?מעמדי–אתנו שעתוק או הישראלית לחברה כניסה

 

במשקפים . "מיניות, גבריות, צבא ואזרחות: שירות הומואים ולסביות בצה"ל 2002אייל גרוס. 

 ת(.  )רשו95-183השוואתיות" פלילים, ט', 

 

על טייסות וסרבניות מצפון: מאבק אחד או מאבקים שונים?" מתוך: . "2007ארז. -דפנה ברק

עיונים במשפט,  )עורכות(  'ביר, יפעת ביטון ודנה פוגץד-רז, שלומית יניסקיא-דפנה ברק

 מיגדר ופמיניזם.  הוצאת נבו.  )רשות(

 

 

 כלכלה ומשק )הבית(עבודה, 

 

. "בשוק העבודה ובחנות, בבית ובחוץ: חיי עבודה של נשים 2013ברנשטיין, דבורה. .

י. מתוך: נשים מהגרות בישראל. עורכות פנינה מהגרות בשוק העבודה הפורמלי והלא פורמל

 .87-111למון ויעל עצמון. מוסד ביאליק" ירושלים. עע, ט-מור

 

: 9. "על עקרת הבית והחשבונאות הלאומית", תיאוריה וביקורות, 1996ניצה.  ,ברקוביץ  *

189-197. 

 

דוח מחקר,  תעסוקת נשים פלסטיניות בישראל. -. על החוזה המגדרי 2011סער, עמליה.  *

 אוניברסיטת חיפה.



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש,  סמסטר ב'

 תואר ראשון

 

 

 

 

220 

 

(. "המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה 2003לביה )ביז'אווי, סי-פוגל

כתב עת סוציאליסטי לעינייני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות,  –בישראל", מתוך חברה 

 .8גיליון 

 

העולה: קידום נשים  נשים הכוח. "מנהלות בישראל" מתוך: 1997יזרעאלי,  דפנה.  *

 .56-75' ." עעניפוץ "תקרת הזכוכית -בעבודה

 

 יוצרות בדואיות נשים :"קיימת שאני סימן זה מפרנסת . אני2013אלהוזייל, נוזהה.  אלאסד

 הפורמאלית הכלכלה בשולי

 

. השינויים בחלוקת עבודה בבית קרב זוגות חרדים ועל המשמעויות שלהן 2014בלה ליוש. 

 נשות הסף: נשים חרדיות מול השינוי המודרני. רסלינג. מתוך:  חרדיות.בקרב נשים 

 

( מתכנתות מחדש את הנשיות? הבניית זהות מיגדרית 2008. )2010מיכל פרנקל. 

ן הֵסֶדר המיגדרי הגלובלי והמקומי. מתוך: ניצה ברקוביץ טק בישראל בי-בתעשיית ההיי

 .158-180יברסיטה הפתוחה. עע' )עורכת(. סוציולוגיה של ארגונים. רעננה: האונ

 

 אימהות כעבודה –אימהות ועבודה  

 

The World’s toughest job 

https://www.youtube.com/watch?v=HB3xM93rXbY 

 

. השינויים בחלוקת עבודה בבית קרב זוגות חרדים ועל המשמעויות שלהן 2014בלה ליוש. 

 ול השינוי המודרני. רסלינג. נשות הסף: נשים חרדיות ממתוך:  בקרב נשים חרדיות.

 

https://www.youtube.com/watch?v=HB3xM93rXbY
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 רקע והשלמה לנושאי הקורס  –ספרות עזר 

 

כלב הנרייט, הרצוג חנה, חסן מנאר, נוה חנה, -יזרעאלי דפנה, פרידמן אריאלה, דהאן 

 -פוגל

 , תל אביב : קו אדום, הקבוץ המאוחד. מין מיגדר פוליטיקה.  1999ביז'אוי סלילביה  

 

ודה תל אביב: האג מקראה. –ללמוד פמיניזם .  2006באום דלית ואחרות )עורכות( 

 הישראלית 

 ללימודים פמיניסטיים ולחקר המיגדר, מיגדרים הקיבוץ המאוחד. 

 

תל בוא ללימודי מיגדר. מ –דרכים לחשיבה פמיניסטית . 2007ינאי ניצה ואחרות )עורכות(  

 אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

 

http://www.gendersite.org.il/  אתר האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר

 )והפנייה לכתב העת המקוון מגדר: כתב עת בין תחומי למיגדר ופמיניזם(  המיגדר 

 

 

 פמיניזםילה להעצמה טרנסית; ג פרויקט  צעדים ראשונים;  –פמיניזם : יסבוקקבוצות פי 

וירטואלי;  נשים מעלות סטטוס; גברים מדברים פמיניזם ; אני פמיניסטית ואין לי חוש הומור; 

פורום נשים דתיות; פמיניסטיות הלכתיות; מדברות פמיניזם מזרחי; מגדר קידס  –קולך 

לקידום שכר שווה;  –ברשת; אימהות פמיניסטיות; נטוורקינג בין פמיניסטיות; שוות ערך 

 ועוד ... LGBT Israelתנאי העסקתן;   מאבק סייעות על

 

 

 (on-lineמקורות לנתונים )

 

המרכז לקידום נשים בזירה  –. שוות 2014צמר, הגר. מדד המגדר. אי שוויון מגדרי בישראל 

 הציבורית

http://www.gendersite.org.il/
http://blogdebate.org/gender/journal/
https://www.facebook.com/groups/288956667955926/
https://www.facebook.com/ProjectGilaTrans
https://www.facebook.com/ProjectGilaTrans
https://www.facebook.com/virtualfeminism
https://www.facebook.com/virtualfeminism


 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש,  סמסטר ב'

 תואר ראשון

 

 

 

 

222 

 

(.  "אנחנו רצות ורצות, אבל האם אנחנו מגיעות ל"מקום אחר"? נשים 2010קורלנדר, י. ה. )

 בישראל

. שדולת 2010+, ניו יורק, מארס 15". דו"ח צללים שהוכן עבור ועידת האו"ם בייג'ין 2010 

   הנשים בישראל.

 

 (, "מדד הייצוג המגדרי2012דן וברדסטריט )

 

 קיםנשים מובילות בעס -קטליסט בישראל

 

 מרכז מחקר ומידע. -הכנסת 

 

 השלכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 פוליטיתסוציולוגיה 

 פרופסור לב גרינברג

 

הקורס מיועד להקנות כלים בסיסיים להבנת תיאוריות של סוציולוגיה פוליטית תוך כדי הצגת 

דיונים מרכזיים בתחום. הקורס דן בשאלת הסמכות, המפלגות, אליטות והמדינה; ומנתח 

מאבקים בין מעמדות, קבוצות אתניות, לאומיות וצבא. לבסוף הוא בוחן את מהותה של 

קונפליקטים ומגבלותיה. קריאת החומר הביבליוגראפי היא  הדמוקרטיה כמנגנון להכלת

דו"חות קריאה ונוכחות בשיעור. בסוף הסמסטר  4חובה. מטלות במשך הסמסטר: הגשת 

 תתקיים בחינה. 

 

 רשימה ביבליוגרפית

 

1. Weber M. “Politics as a Vocation”. 

2. C.W. Mills, "The Structure of Power in American Society" 

3. Hanna Arendt, "On Violence". 

4. Rustow, D.A. (1970) "Transitions to Democracy: Toward a Dynamic 

Model". 

5. Bourdieu, P. "Delegation and Political Fetishism" 

 .1-2פרקים   "קהילות מדומיינות". אנדרסון, ב. 6

7. Tilly,C “How War Made States and Vice Versa” 

8. Michael Mann, "The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic 

Cleansing", Ch. 1 

9. Fanon, F. “Spontaneity: Its Strength and Weakness”  

10. Stepan, A. "Military Politics in Three Polity Arenas" 

11. Collier David and Collier Ruth, "Conclusion: Shaping the Political Arena" 

12. Grinberg, Lev Ch. 2 "The Dynamic of Political Spaces", in Politics and 

Violence. 
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13. Grinberg, Lev Ch. 9 "Time, Movement, Actors and Masses" in 

Mo(ve)ments of Resistance.  

  



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש,  סמסטר ב'

 תואר ראשון

 

 

 

 

225 

 סוציולוגיה של הרגשות

 ניצה ינאיפרופ' 

 12:00-14:00 שלישייום 

 2016ו, תשע"', בסמסטר 

 

 niza@bgu.ac.il פרטי המרצה:

 345חדר  72משרד: בנין 

 27033טל: 

 בתיאום עם המרצה. שעת קבלה:

 

 אור הקורסית

 

החברתי, והתרבותי. בעזרת רגשות  רגשות הם חלק בלתי נפרד מעולמנו הפרטי, הבינאישי

ות הינם פי סארטר רגש-על .רתייםוגם תהליכים חב ,את עצמנו, אחרים "קוראים"אנו 

ידע "משושים" בעזרתם אנו חווים את העולם. אבל רגשות אינם רק משושים אלא גם 

ממשלות  המעורב בהבניה של העולם החברתי והאישי כמו גם מוטיבציה לפעולה. 

משתמשות ברגשות לשליטה בהמונים, קבוצות כוח משתמשות ברגשות לפיתוח ושמירה על 

בעשורים  וסדות ואירועים תרבותיים מייצרים שיח אמוציונאלי וסדר חברתי. כך,ומ אינטרסים

במסגרת הקורס . מרכזי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה האחרונים הפכו רגשות לנושא מחקר

מערכות חברתיות ופוליטיות, מערכות  ה שלמבנככוח אבל גם  המובנכידע רגשות בנתמקד 

, רגשות עושיםהדגש שלנו בקורס יהיה מה גי וחברתי. יחסים בין קבוצות ואקלים פסיכולו

 ?וכיצד הם פועלים

 

 חובות הקורס

 

על פי )במהלך הסמסטר  םמאמריחמישה  סקירות ביקורתיות שלהתלמידים יגישו . 1

הציון יורכב מחמשת הסקירות הטובות כל הגשה לא יותר מעמוד אחד בלבד. . (םכבחירת



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש,  סמסטר ב'

 תואר ראשון

 

 

 

 

226 

להיות  ותחייבהסקירות ש לכם סיכוי לציון גבוה יותר. ביותר. ככל שתגישו יותר סקירות י

, ביקורת, מעניינת לגבי החומר כל סקירה עליכם להעלות שאלהב. 1.5וברווח של  ותמודפס

קראתם את המאמר בעיון ובצורה ביקורתית וחשבתם על אכן דעה, או כול דבר שיראה לי ש

הדברים החשובים והעיקריים . על הסקירה להתחיל בנושא המאמר וסיכום קצר של המאמר

סיכום בלבד של  במאמר, אבל לא יותר מעשר שורות, ואחר כך תבוא ההתייחסות שלכם. 

ממוצע הציונים של הסקירות המאמר לא יתקבל, אבל גם סקירה ללא סיכום לא תתקבל. 

 מהציון הכולל.  50%יהווה 

 

 מהציון. 50%. בחינה סופית 2

 

 

  



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תש,  סמסטר ב'

 תואר ראשון

 

 

 

 

227 

 רשימת קריאהנושאים ו

 

 ריה של רגשותההיסטו

Elias, N. 1978. The Civilizing Process (pp. 169-205.). New York: Urizen 

Books.  

 

 הבנייה חברתית

Armon-Jones, C. 1986. “The Thesis of Constructionism” In Rom Harr'e, Ed. 

The Social Construction of Emotions (pp.32-56). Oxford, UK: Basil Blackwell. 

 

 

Wood, L. 1986. "Loneliness" In R. Harre, Ed. The Social Construction of 

Emotions (pp. 184-208). Oxford, UK: Basil Blackwell.  

 

Hochschild, A. 1982. The managed Heart (pp. 89-184). Berkeley: University of 

California Press. 

 

 והבנייה חברתית: פרשנותשפה, 

                        

Abu-Lughod, L. and Lutz, A.C. 1990. “Introduction: emotion, discourse, and 

the politics of everyday life.” In, C. Lutz and L. Abu-Lughod. Language and the 

Politics of Emotions. Cambridge: Cambridge University Press.  

                                                                                                                           

 ורגשות: על ביקורת הסובלנות כוח 

                        

Brown, W. 2006. "Tolerance as a discourse of power." In Regulating Aversion 

(pp. 25-47). Princeton: Princeton University Press. 
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hooks, b. 1995. 'killing rage: militant resistance" and "beyond black rage: 

ending racism" In bell hooks, killing rage, ending racism (8-20, 21-30). New 

York: Henry  

Holt and Company  

 סוציאליזציה בילדות

 

                        Lutz, C. 1985. "Cultural Patterns and Individual Differences in 

the Child's Emotional Meaning System." In Lewis and Saarni, Eds. The 

Socialization of Emotions (pp. 37-57).   

 

 תייםהבדלים בין תרבו

 

Briggs, J. 1978. “The Origins of Nonviolence: Inuit Management of 

Aggression” In Montagh, A. Ed. Learning Non-Aggression (pp. 54-93). New 

York: Oxford University Press. 

 

Scheper-Hughes, N. 1990. "Mother Love and Child Death in Northeast Brazil" 

In, J. W. Stigler, R.A. Shweder and G. Herdt, Eds. Cultural Psychology (542-

568). Cambridge: Cambridge University Press. 

 

 אהבהמושג ה

 

Swidler, A. 1980. “Love and Adulthood in American Culture” In Smelser, N.J., 

and Erikson, E. Eds. Themes of Work and Love in Adulthood (pp.107-125). 

Cambridge: Cambridge University Press. 
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Illouz, E. 1997. Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural 

Constructions of Capitalism (25-47; 247-287). Berkeley, CA: University of 

California Press.   
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 סטטיסטיקה א'

 2015-16תשע"ו 

 

 0078-1-102מספר קורס: 

 14:00-16:00 גיום 

 אורי ביביד"ר מרצה: 

 (72בבניין  365)חדר  13.00-14.00 שעות קבלה: יום ג'

 bibi@sapir.ac.ilדוא"ל: 

 

 

 

הקניית ידע ומיומנות ראשוניות בהבנת מושגים ותיאוריות בסטטיסטיקה מטרת הקורס:  

 .SPSS-ו EXCELסטי בתוכנות תיאורית, וביסודות הניתוח הסטטי

 

 

 חובות הקורס:

דות נקו 20אי הגשת התרגילים תגרור הורדה של   .SPSS-ו EXCEL-תרגילים ב  4הגשת 

 מהציון הסופי.

מהציון הסופי בקורס. הבוחן יעשה במחשב ויכלול הן  15%בוחן במהלך הסמסטר שיהווה 

 ני.חומר מבסיס הידע של קורס המחשב והן חומר מהקורס העיו

מהציון הסופי. מבחן סוף הסמסטר יכלול רק חומר  85%מבחן בסוף הסמסטר שמשקלו 

 עיוני. 

 

 

 נושאי הלימוד:

 סולמות מדידה:

 סולם שמי, סולם סדר, סולם רווח, סולם מנה: תכונות, מדדים וטרנספורמציות מותרות.

mailto:bibi@sapir.ac.il
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 הצגה גרפית של נתונים:

 דיאגראמת מקלות, פוליגון, דיאגראמת פאי

 הסיגמהחוקי 

 מדדי מיקום מרכזי: שכיח, חציון וממוצע

 מדדי פיזור: טווח, שונות וסטיית תקן

 מדדים למיקום יחסי: מאונים וציוני תקן

 ממוצע משוקלל ושונות מצורפת

 טרנספורמציה ליניארית והשפעתה 

 מדדי קשר:

 מתאם קרמר

 מתאם ספירמן

 מתאם פירסון

 רגרסיה פשוטה

 רגרסיה מרובה

 והסתברות מותניתהסתברות 

 התפלגות נורמאלית

 .SPSS-ו EXCELיסודות הניתוח הסטטיסטי בתוכנות 

 

 

 חומר עזר:

 תרגילים לתרגול עצמי, וכן כל חומר הקורס כולל תדפיסי השיעורים יימצאו באתר הקורס.

 סטודנטים המעוניינים בחומר נוסף לתרגול יכולים להיעזר בספרים הבאים:

 הפתוחה האוניברסיטה - 1-5חידות י –ברה סטטיסטיקה א' למדעי הח

 .2000את דיונון הוצ –לחנן מאיר א –סטטיסטיקה למדעי ההתנהגות 

*** שימו לב:  חומר הקורס אינו מתואם עם ספרים אלה.  קיימים נושאים שיילמדו בקורס ולא 

א נמצאים בספרים, וכן להיפך.  בכל מקרה, רצוי להיעזר בספרים לתרגול וחזרה בלבד ול

 לשם לימוד החומר.
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 תיאוריות אנתרופולוגיות

 שנה ג', סמסטר ב'.

 מרצה:

  jfeldman@bgu.ac.il  ד"ר ג'קי פלדמן

 .382חדר  72רד: בנין . מש10-12יום חמישי, 

 :מתרגלים

 17-16, 14-13, 13-12יום ד',   levyeld@post.bgu.ac.il אלדד לוי

 18-17, 17-16יום ד',  vickyas@post.bgu.ac.ilויקי אשכנזי 

קורס זה מיועד להמחיש את הדרכים בהן אנתרופולוגים רואים ומבינים את העולם. הוא 

על קורס התיאוריות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה )סמסטר א(, ומדגיש את התרומות מתבסס 

אחר והזר, ההתמקדות על  -הייחודיות של האנתרופולוגיה להבנת התרבות והחברה 

האנתרופולוגיה היא דרך להפוך את הזר למוכר ואת והאתנוגרפיה כשיטה להכרת האדם. 

המוכר לזר. כל זאת, כאמצעי להכיר ואף לחגוג את הרבגוניות האנושית, להעלות שאלות על 

את החברה והתרבות שלנו  האדם כיצור חברתי, ולהיעזר במבט ההשוואתי בכדי להפוך

 . ותלאפשרות אחת מבין רב

ה להרבה יותר סדרה של משברים שהפכו אות , האנתרופולוגיה עברה'80-מאז שנות ה

ביקורתית כלפי עצמה, ויותר מודעת לתפקיד שלה בקיום ובכינון מערכות כוח קיימות 

)קולוניאליזם, הגמוניה גברית, גזענות, ועוד(. הפנמת מבטים אלו הפכה את האנתרופולוגיה 

את המציאות.  ליותר רפלקסיבית, אך גם לפחות בטוחה בכוחה של כל תיאוריה להסביר

בשדות האנתרופולוגיים ובחברות החוקרים שהולידו פרדיגמות נלמד על השינויים שחלו 

לעתים באמצעות  –תוך השוואה בין גישות שונות לתופעות משותפות  . נעשה כןחדשות

ראשון שמשקף גישות שהתגבשו טרם משבר הייצוג, והשני ה -קריאת שני מאמרים שונים 

 , צרכנות, ועוד., נוסטלגיה ותיירותפמיניזםלמשל, בנושאי לאחריו: 

לצמיחת  ים שהביאוחברתיהוים, הפוליטיים היסטוריעל התנאים ההשיעורים יספקו רקע 

, תוך הבאת דוגמאות מזירות שונות בעולם. נשאל איך המחקר על הזר הגישות השונות

לחומרים יתקשרו גישות חלק מה והמרוחק יכול להעלות שאלות על המוכר והקרוב לנו.

התרגילים יעסקו במאמרים אתנוגרפיים שממחישים את הגישות  .שנלמדו בסמסטר א'

mailto:jfeldman@bgu.ac.il
mailto:jfeldman@bgu.ac.il
mailto:levyeld@post.bgu.ac.il
mailto:vickyas@post.bgu.ac.il
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שנלמדו בכיתה ושמעלים שאלות חדשות. במקרה של מאמרים קשים או עמוסים במיוחד, 

 השיעור יעבוד בצמוד למאמר, כאשר התרגילים ישלימו את ההבנה. 

של המאמר הרלבנטי לכל בכתב להביא עותק  מומלץ. יועלו לאתר המודלהמאמרים לקריאה 

 . , כך שתוכלו להוסיף הערות שלכםתרגיל

 חובות הקורס:

לא ניתן לעבור  .15% -כולל קריאת מאמרים  בתרגיליםוהשתתפות פעילה  נוכחות חובה

כתוצאה מביטולי תרגילים )בגלל חופשות( במהלך הסמסטר, ייתכן  ממתרגל למתרגל.

 עור יילמד שבוע או יותר מאוחר יותר.שהמאמר הקשור לשי

 20% –כולל  7עד שיעור ושיעורים  7על מאמרים עד מאמר בוחן אמצע סמסטר 

 65% –המאמרים  כלהשיעורים ו כלמבחן סופי על 
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שיעור 

 מספר

 תאריך 

 שיעור

 ך יתאר

 לורגית

  מאמר נושא

אנתרופולוגיה: בין האחר –מבוא  16.3 10.3 1

הפרטיקולרי לאנחנו, בין 

 בין המדעי להיסטורי.  ,לאוניברסאלי

: 80-אנתרופולוגיה על סף שנות ה

פונקציונליזם, סטרוקטורליזם ומעבר 

 להם

Kertzer, Ritual, 

Politics, Power39 

 40גירץ, תיאור גדוש גירץ –הגישה הפרשנית לתרבות  30.3 17.3 2

3 31.3 

 

איך כותבים על  – 1משבר הייצוג  6.4

 האחר?

Clifford, On 

Ethnographic 

Authority41  

4 7.4 

 

אנתרופולוגיה, קולוניאליזם,  13.4

 היסטוריה.

Wolf, Europe and 

the People without 

History42 

מפרדיגמות  –פמיניזם 4.5 14.4 5

 הקשר אלאוניברסאליות של דיכוי 

אורטנר, אישה לגבר = 

+  43טבע לתרבות?

                                            

39 David Kertzer, “Ritual, Power and Politics” in Readings in Ritual Studies, Roland 

Grimes, ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996, pp. 335-352.  

, 1990כתר, פרשנות של תרבות, קליפורד גירץ, "תיאור גדוש" לקראת תיאוריה תרבותית", בתוך  40

  .15-40עמ' 

41 James Clifford, “On Ethnographic Authority”, Representations 2 (1983): 118-146. 

42 Eric Wolf, Europe and the People without History, Berkeley, University of 

California, 1982, pp. 3-23.  

תיאוריות אם היחס בין אישה לגבר הוא כיחס שבין טבע לתרבות?", בתוך השרי ב' אורטנר, "  43

 .528-511כרך א', עמ' אנתרופולוגיות, 
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הפוליטיקה של סטולר ,  לקולוניאליזם וגזע

 44גזע ומוסריות מינית

6 5.5 

 

מי מדבר?  – 2משבר הייצוג  18.5

 אנתרופולוגיה של היליד

Abu-Lughod, Writing 

against Culture45 

7 19.5 

 

-Markowitz, Russian לאומיות, אתניות, הגירה, תפוצות 25.5

speaking Jewish 

diaspora46 

8 26.5 

 

1.6 

 

ניכור  טכנולוגיה,– 1מוביליות 

 ונוסטלגיה, תיירות

McCannell, The 

Tourist47 

בוחן 

 אמצע

 סמסטר

27.5 

יום 

 !שישי

  המאמרים הראשונים 7על  

9 2.6 

 

סימולקרה, השפעת – 2מוביליות  15.6

המדיה, תפקיד החושים ביצור ידע, 

Bauman, From 

Pilgrim to Tourist48 

                                            

בתרבויות אן ל' סטולר, "האצלת מכובדות לאימפריה: הפוליטיקה של גזע ומוסריות מינית   44

 .271-683, כרך ב', עמ' יאוריות אנתרופולוגיותת", בתוך 20-הקולוניאליות של המאה ה

45 Lila Abu-Lughod, “Writing against Culture”, in Richard G. Fox, ed., Recapturing 

Anthropology: Writing in the Present, Santa Fe, New Mexico: School of American 

Research, 1991, pp. 137-162.  

46 Fran Markowitz, “Retrospective and Afterological Considerations of the 

Contemporary Russian-Speaking Jewish Diaspora: Whence and 

Whither?” Diaspora 18, 3 (2009): 336–357. © 2015.   

, Shocken, New the Leisure ClassTourist: A New Theory of  TheDean MacCannell,  47 

York, 1976, pp. 17-56.   

48 Zygmunt Bauman, “From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity”, in S. 

Hall and P. DuGay (eds.).  Questions of Cultural Identity (London: Sage), 1996, pp. 

19-36.  
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 זהויות נזילות

10 9.6 

 

)כנס האגודה לא יתקיימו שיעורים  8.6

 -8.6האנתרופולוגית הישראלית( 

9.6 

 

11 16.6 

 

22.6 

 

 Cushman, Why is העצמי המשתנה

the Self is Empty?49  

 Luhrmann, 

Metakinesis50 

 Roseberry, Yuppie קומודיפקציה, צרכנות, סוכנות 29.6 23.6 12

Coffee51 

מה מריץ את  שטראוס, 

 52טוני?

 Basso, Wisdom Sits קומיות. סיכום.  מ-מקום וא  30.6 13

in Places53 

 

 

                                            

49 Philip Cushman, “Why the Self is Empty”, American Psychologist, 45 (1990): 599-

611.  

50 Tanya Luhrmann, “Metakinesis: How God Becomes Intimate in Contemporary U.S. 

Christiainty”, American Anthropologist 106(3), 2004: 518-528. 

51 William Roseberry, “The Rise of Yuppie Coffee and the Reimagination of Class in 

the United States”, American Anthropologist 98(4). 1995: 762-775.  

תיאוריות קלודיה שטראוס, "מה מריץ את טוני? הערכה מחודשת של סמכות כמניעים", בתוך  52

 .596-565כרך א', עמ'  אנתרופולוגיות,

53 Keith Basso, “Wisdom Sits in Places: Notes on a Western Apache landscape” in 

Steven Feld and Keith H. Basso, Senses of Place, Santa Fe, New Mexico, School of 

American Research, 1996, pp. 53-90. 
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 קריאת חובה – ביבליוגרפיה

 ייתכנו שינויים בפריטי הביבליוגרפיה בהמשך.**
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 תיאוריות סוציולוגיות מתקדמות

 סמסטר ב'  תשע"ו

 16-18יום ב' 

 

 צוות הקורס:

 

 דר' שרה הלמן

 sarith@bgu.ac.ilדוא"ל:  

 72, בניין 368חדר  8.30-9.30שעות קבלה:  יום ג'  

 

 pima@post.bgu.ac.ilגב' מיכל פימה: 

 

 

 y.arie@gmail.comvelocit מר אריה ניסמבאום: 

 

 

 דברי הסבר:

 80-וה 70-מטרת השיעור היא לעמוד על התפתחויות בתיאוריה הסוציולוגית החל משנות ה

של המאה העשרים.   התפתחויות אלו הושפעו ממלחמת הפרדיגמות עליהן עמדו בקצרה 

ל בסמסטר הראשון וכן משינויים שחלו בהקשר החברתי, כלכלי, פוליטי, חברתי וכלכלי ש

חברות שונות.  שינויים כגון הגלובליזציה והאצתה, שינוי במשטר הכלכלי )המעבר בין 

רעור על הלאומיות כאתוס מאחד קבוצות ופרטים במסגרת פורדיזם(,  ע-פורדיזם לפוסט

ת המדינה, ועליית הפוליטיקה של הזהויות,  חוללו שינויים בכלים שבהם סוציולוגים וסוציולוגיו

 ת החברתית.בוחנים את מציאו

בשיעור הסמסטר נתמקד בסוגיות הבאות:  הביקורות על המודרניות;  ערעור על מושג 

המבנה ועליית תיאוריות של פרקטיקה;  הביקורת הפמיניסטית על התיאוריה הסוציולוגית, 

mailto:sarith@bgu.ac.il
mailto:pima@post.bgu.ac.il
mailto:velocity.arie@gmail.com
mailto:velocity.arie@gmail.com
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ועלייתה של הסוציולוגיה הפמיניסטית והניתוח המגדרי בסוציולוגיה;  סוציולוגיה של 

 מודרנית. -ציולוגיה של החברה הפוסטהגלובליזציה וסו

 

 מבנה הקורס:

 

הרצאה הפרונטאלית: מטרתה לפרוש ראייה רחבה של הגישות שונות, תוך מתן מסגרת 

 לשם הבנת המאמרים השונים בתרגול

תרגיל: בתרגיל יתמקד בקריאה ובדיון על המקורות השונים. קריאת המאמרים היא חובה 

 בלתי תלוי בהשתתפות בתרגיל או בשיעורים. 

 השתתפות בהרצאות: אינה חובה אך מאוד מומלצת

השתתפות בתרגילים: השתתפות בתרגול אינה חובה אך מאוד מומלצת.  קריאת המאמרים 

 מוכנים לתרגילהיא חובה. עליכם להגיע 

 

 חובות הקורס:

 

מהציון הכולל באמצע הסמסטר.  הבוחן יהיה מבוסס על קריאת החובה  20%בוחן  אמצע:    

 וחומר ההרצאות.   

שאלות. עליכם לבחור  3מהציון הכולל.  הבחינה תהיה מורכבת  80%בחינה סופית:  

 בשתיים מתוכן.  

 

 הוא תנאי להשלמת הקורס. לתשומת לבכם:  ציון עובר בכל אחת מהמטלות 

 

.  high learn-הודעות: הודעות בנוגע לשיעור וכן לתרגילים תועברנה באמצעות מערכת ה

 הודעות גם תועברנה בכיתה.  
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 סדר שיעורים:

 

 הרצאות מבוא:  שינוי חברתי כלכלי, ערעור ההסכמה הפרסוניאנית, ומלחמת הפרדיגמות

 

 ות של פרקטיקה וסוכנות. ערעור על מושג המבנה ועליית תיאורי

 

 

 

Doane, Randal. 2006. "The Habitus of Dancing: Notes on the Swing Dance 

Revival in New York City." Journal of Contemporary Ethnography 35(1 :)-84

116 . doi:  
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מודרניות והשואה. . בתוך: 65-97סוציולוגיה אחרי השואה."  ע"ע.  .  ”2013זיגמונט באומן. 

 אביב, רסלינג-תל

 

 

 אביב, הוצאת בבל-תלסדר השיח. . 2005מישל פוקו. 

 

 לינגאביב,  רס-.  תל41-32ע"ע. ית הסוהר. בהולדת  -לפקח ולהעניש. 2015משיל פוקו. 

  

 סוציולוגיה, מגדר ומיניות

 

Acker, Joan. 1990. "Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered 

Organizations." Gender and Society 4(2):139-58. 
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Standing, Guy. 2011. The Preacariat- The New Dangerous Class. Pp. 1-25. 

London, Blommsbury. 

 

 

 סדר הקריאה של המאמרים לתרגול יפורסם בנפרד.  
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 תנועות תחיה תרבותיות

 

Millenarianism 

 סמסטר ב'

Wednesdays, 10-12:00         ,'10:00 ימי ד-

12:00 

Prof. Fran Markowitz           פרופ' פרן

 מרקוביץ

Office: 377, Phone: x2060      :647, טלפון: 377חדר-

2060 

fran@bgu.ac.il 

 

Course Description:  Revitalization and millenarian movements have long 

been of interest to anthropologists because they blur the boundaries between 

religion and politics. Often called "religions of the oppressed", millenarian 

movements defy Marx's definition of religion as the opiate of the people. They 

are profoundly subversive in their message--the audacious belief that the 

world will soon be radically transformed into one of perfection: of peace, 

justice, fellowship and plenty.  While recognizing that millenarianism has deep 

roots in Judaism and Christianity, this course focuses primarily on 20th and 

21st century new religious movements among American Indians, Melanesians, 

and people(s) of African descent in the Caribbean and in the U.S.  Beyond the 

basic aim of introducing students to a wide range of millenarian movements, 

the course's goal is to stimulate thought about and analysis of religio-political 

congregations based on recovered (divine or ancestral) knowledge, and 

visions of social justice and reversed power relations. 

 

mailto:fran@bgu.ac.il
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וגים מתעניינים בתנועות תחייה ובתנועות משיחיות מזה זמן רב, מכיוון שהן אנתרופול

מערפלות את הגבולות בין דת לפוליטיקה. תנועות משיחיות, אשר פעמים רבות נקראות 

"דתות של המדוכאים", מאתגרות את הגדרתו של מרקס את הדת כאופיום להמונים. הן 

שהעולם בקרוב יומר לעולם של שלמות: של  האמונה הנועזת –חתרניות ביותר במסר שלהן 

שלום, צדק, אחווה ושפע. בעוד שקורס זה מכיר בשורשים העמוקים של משיחיות ביהדות 

דיאנים , בקרב אינ21-וה 20-ובנצרות, הוא מתמקד בתנועות דתיות חדשות של המאה ה

ר למטרה אמריקאים, מלאנזים, ואנשים ממוצא אפריקאי בקאריביים ובארצות הברית. מעב

הפדגוגית להכיר לסטודנטים מגוון גדול של תנועות משיחיות, מטרתו התיאורטית של הקורס 

היא לעורר מחשבה על קהילות המבוססות על ידע חדש ולנתח אותן, כמו גם על חזונות של 

 צדק חברתי ושינויים ביחסי כוח.

 

/ Course Requirementsדרישות הקורס: 

Attendance is not required, but of course, class materials are vital to the 

course.  Each unit will be accompanied by a film or guest speaker, and class 

lectures aim to clarify, contextualize, and stimulate discussion about the 

readings.  Class begins at precisely 10:15, and arrival on time is required. 

 נוכחות אינה חובה. כמובן, חשוב להגיע לשיעורים. על מי שמגיע לשיעור להגיע בזמן.

 Attendance IS required for class trips (20% of class grade). 

 מהציון(. 20%נוכחות בסיורים הינה חובה )

Most of the grade for this course will be comprised of two written exercises, 

each of which is worth 40% of the final grade. Exercises 1 and 2 are short 

essays that answer questions central to the reading assignments and 

lectures. Students will receive a list of 4 questions, and  they will have a week 

to answer 2 of the 4 questions in double-spaced, printed essays of no more 

than 1-1/2 page per essay; that is, 3 pages, maximum. Students may work 

alone or in pairs. No late papers will be accepted. 

  כל אחת(. 40%מטלות ) 2
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Please do not use email in place of class attendance or face-to-face meetings 

with the professor during office hours. 

שעות הקבלה מתקיימות פעם בשבוע. אם יש לכם שאלות אנא הגיעו לשעות הקבלה במקום 

 לכתוב דרך המייל.

 

Course Plan 

Introduction to the Course: What is religion? Anthropological approaches to 

religion: Structure, function, life crises; resistance, anti/post colonialism; 

anti/post racism. 

 

What is millenarianism? Types of millenarian movements. Why are these 

issues interesting and important? Millenarianism/millennialism in Judaism and 

Christianity. 

READ: Chapter 1: Millenarianism, in The Nation of Islam: An American 

Millenarian Movement by Martha F. Lee (1996). 

 

3 & 4) Revitalization movements among Native Americans/Amerindians 

Conquest, acculturation and their results 

 Handsome Lake, Ghost Dance, Sun Dance 

 Films: "Paiute Native American Shaman Wovoka and the Ghost 

Dance" 

 "The Sharing Circle Sun Dance Ceremony" 

 IMPORTANT BACKGROUND READING: Wallace, 1956, 

"Revitalization Movements" 

 LOOK OVER: Howard, 1976, "The Plains Gourd Dance as a 

Revitalization Movement" 

                 Martin, 1991, "Before and Beyond the Sioux Ghost Dance" 
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5 & 6) Melanesian Cargo Cults 

 What is Cargo?  How is it related to White Men and Christianity? 

 Early research 

 Post-colonial critiques 

 IMPORTANT BACKGROUND READING: Jarvie, 1963, "Theories of 

Cargo Cults" 

READ: Stephen, 1997, "Cargo Cults, Cultural Creativity, and Autonomous 

Imagination" 

In preparation for the film: "God is American" (2014), Look Over: Lindstrom, 

1981, "Cult and Culture: American Dreams in Vanuatu" 

 EXERCISE 1 DISTRIBUTED 

 

7) Jamaican Rastafarianism  

Key concepts: Babylon=White-dominated lands/Zion=Africa, Ethiopia; I and I; 

(dred)locks; reggae; ganja 

Key names: Ras Tafari/Emperor Haile Selassie; Marcus Garvey; Bob Marley 

READ: Kitzinger 1969, "Protest and Mysticism: The Rastafari Cult of Jamaica" 

Film: "The Rastafarians" (1980), 15 minutes 

** EXERCISE 1 DUE ** 

 

8)  Nation of Islam 

 Key names: Wallace Fard; Mohammed Elijah; Malcolm X; Louis 

Farrakhan 

READ: Martha F. Lee, 1996, Chapters 2 & 3 in The Nation of Islam (feel free 

to read the entire book!) 

 

9 & Black Hebrews 

10) The History and Diversity of Black Hebrews in America 
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Key names: Marcus Garvey; Martin Luther King, Jr.; AHIC; Ben-Ammi 

READ:  Chireau 2000, "Black Culture and Black Zion" The Hebrew Israelite 

Community of Dimona and beyond 

Key concepts: Original Hebrew Israelite Nation; holistic culture; power to 

define; veganism 

READ: Yadah Baht Israel, 1998, "Holistic Lifestyle" and Markowitz 2005, 

"Claiming the Pain" 

 Film or speaker 

 EXERCISE 2 DISTRIBUTED 

 Class trip: Celebrate New World Passover with the Hebrews in 

Dimona! 

 

11) Jewish millennialism in 21st century Israel—The third temple? 

READINGS (choose one or more): Ehud Sprinzak. 1998. Extremism and 

Violence in Israel: The Crisis of Messianic Politics, Annals of the American 

Academy of Political and Social Sciences 555:114-126; Lapparkari 2995, 

"Liberating the Temple Mount" 

Class trip: Tunnels under the Kotel 

** EXERCISE 2 DUE ** 

 

12)  Final discussion 
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 שניתואר 
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 קורסים שנתיים
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 שיטות מחקר באנתרופולוגיה

Field Methods in Anthropology 

 תשע''ו  2015-16

Tuesdays, 14:15-15:45  'ימי ג 

Prof. Fran Markowitz 

Office: Building 72, Room 377, 647-2060 

fran@bgu.ac.il 

 

 

Course description: This methods core course in the M.A. anthropology 

program delves into the theory and practice of ethnographic fieldwork through 

readings, discussions and exercises.  The course's primary goals are to equip 

students with the theoretical background, practical skills and vocabulary 

needed to (1) formulate research questions; (2) select the appropriate 

research strategies for answering those questions, (3) articulate proposed 

research orally and in writing, and (4) prepare them to carry out independent, 

original ethnographic field projects.  The course's secondary goals are to 

challenge students to consider, reflect upon and critique (1) the connections 

between ethnographic fieldwork and written ethnographies; (2) the promises 

and dangers of ethnographic fieldwork as a route toward knowledge and/or 

understanding of self and other, and (3) the ethics of ethnography for the 

researcher and the researched. 

 

Course requirements and evaluation: 

Attendance is mandatory. 

Reading the required material for each class is mandatory. 

Participation in the seminar, which is not the same as attendance: 20% 

mailto:fran@bgu.ac.il
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Exercises 1, 2 and 3 =25%, First draft of research proposal = 25% 

Final research proposal and reflexive field report with emphasis on methods: 

30%.  Due date for final assignment will be approximately one month after the 

last class of second semester.  All written assignments must be submitted (in 

English, French, Hebrew or Russian) in hard copy on or before the due date. 

 

Key Texts 

Behar, Ruth. 1996. The Vulnerable Observer: Anthropology that Breaks your 

Heart. Boston: Beacon. 

Bernard, H. Russell. 2006. Research Methods in Anthropology, 4th edition. 

Lanham, MD: AltaMira. [Note: a 5th edition was published in 2011, and a 6th 

should be coming out in 2016. The only updates that are relevant are those 

concerning use of the internet in bibliographic and quasi-field research] 

Davies, Charlotte Aull. 1999. Reflexive Ethnography: A Guide to Researching 

Self and Others. London: Routledge. 

Markowitz, Fran, ed. 2013. Ethnographic Encounters in Israel: Poetics and 

Ethics of Fieldwork. Bloomington: Indiana University Press. 

Okely, Ann. 2012. Anthropological Practice: Fieldwork and the Ethnographic 

Method. London: Berg. 

Skinner, Jonathan, ed. 2013. The Interview: An Ethnographic Approach. 

London: Bloomsbury. 
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Course Plan:  

First Semester—Epistemology, Learning to Ask Questions, and Research 

Strategies. 

 

Introductions: Why ethnography?  Why anthropology?  What is research?  

How do ethnography and life intersect?  

Read: Behar (1996) pp. 1-9; 25-33 (please feel free to read the entire essay!) 

Introductions, continued  

What's the difference between ethnographic fieldwork and other kinds of 

qualitative and quantitative research?  Why do you want to do ethnography?  

What do you want to know?  READ: Markowitz (2013) pp. 5-9. 

3)    How do we know what we know? 

 Read: Bernard, Chapter 1: Anthropology & the Social Sciences 

Recommended: Geertz, Clifford (1988) "Being There" in Works and Lives—

available in Hebrew—you will also read this in "סגננות אתנוגרפים". 

CONDUCT Exercise #1:  Find a site.  It can be a shop, a crosswalk, a park, a 

bus, an event, a friend's kitchen…visit the site once for an hour, maybe two.  

Then write two descriptions of the site: one as an objective, positivistic 

report, the other as a personal, reflexive and interpretive essay.  Each 

description should be NO MORE than 2 pages = 4 pages, total 

Learning to ask research questions: What and Why. 

Read: Bernard, Chapter 3; Submit: Exercise #1 

Why is your question important?  How does it relate to and/or fill a gap in prior 

research?  The literature review; annotated bibliography 

Read: Bernard, Chapter 4 

The research design: How to and with whom to do it 

Read: Bernard 187-200; 130-142; Okely 47-55 
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Over the week, compile an annotated bibliography of at least 5 sources 

to accompany a one paragraph statement of your research question. 

7) Conversations and Interviews: Information, Empathy, Exchange, What 

does and does not work. 

Read: Bernard, Chapter 9 and Weil, Shalva, "It Is Futile to Trust in Man": 

Methodological Difficulties…" Human Organization (1995) 54 (1): 1-9. 

Exercise #2: SUBMIT a one paragraph statement of your research topic 

and research question and your annotated bibliography. 

      Life History Interviews: What they mean and how to do them 

Read: "Life History Research in Anthropology", Chapter 1 of Watson, 

Lawrence and Maria-Barbara Watson-Franke, Interpreting Life Histories: An 

Anthropological Inquiry. Rutgers University Press,1985. 

Direct and Indirect Observation: Exercise #1 and Beyond 

Read: Bernard, Chapter 15 

Participant-Observation: A Theoretical Overview 

READ: Okely, Chapter 4; Davies, Chapter 4 

Conversations and Interviews as part of participant-observation  

Read: Bernard, Chapter 13; and Hocky & Fosey, in Skinner, Chapter 2. 

Exercise #3 **FOCUS GROUP** on marriage and family to be held 

Sunday, from 16:00-18:00. 

Writing, the "work" of fieldwork; Summarizing discussion 

Read: Bernard, Chapter 14 and/or Sanjek, Roger (1990) on fieldnotes: Are 

jottings and logs and notebooks still relevant in the computer age? 
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First Draft of Research Proposal: Due first day of second semester 

Prepare the first five pages of YOUR research proposal. 

Using the one paragraph abstract and your annotated bibliography as guides, 

this proposal includes: 

Title and Abstract, 1-2 paragraphs 

Description of the research project and its goals: Articulate clearly: 

What, why, how and with whom, 1 page 

Why is it important? Situate the project theoretically and empirically in 

prior research, 2 pages 

Methods: How do you intend to carry it out?  2 pages 

Include a preliminary bibliography of references cited in your text. 

 

Second Semester—Fieldwork Through the Critical Lenses of Experience and 

Time 

 

Guest lecturer:  Participant-observation fieldwork far from home. 

 AND discussion of Exercise #3. 

Fieldwork at Home:  

El-Or, Educated and Ignorant (מסכלות ובורות ) Chapter 1, and Nehushtan, 

Chapter 10 in Markowitz (2013).  

Native Anthropologists?   

Narayan, Kirin, "How Native is a Native Anthropologist?" American 

Anthropologist (1993) 95(3):671-686, and Jackson, John (2005), Real Black: 

Adventures in Racial Sincerity, University of Chicago Press, pp. 151-159 and 

260-263. 

Where is the Field? 

Marcus, George, "Ethnography in/of the World System: The Emergence of 

Multi-Sited Ethnography" Annual Rev. Anthropology (1995) 24:95-117; 
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Hage, Ghassan, "A Not so multi-sited ethnography of a not so imaginary 

community". Anthropological Theory (2005) 5(4): 463-475.  

What is/is not a field?  How is the fieldworker perceived?   

D'Amico-Samuels, Deborah (1997) "Undoing Fieldwork" in Decolonizing 

Anthropology, F. Harrison, ed., and Markowitz, Fran, "Blood, Race, Soul and 

Suffering: Full-Bodied Ethnography and Expressions of Jewish Belonging" 

Anthropology & Humanism (2006) 31(1):41-56. 

Sex, Sexuality and the Anthropologist: Risky Business or Field Strategy?  

Askenazi and Markowitz (1999) "Sexuality and Prevarication in the Praxis of 

Anthropology" and Wim Lunsing (1999) "Life on Mars: Love and Sex in 

Fieldwork on Sexuality and Gender in Urban Japan" both in Sex, Sexuality 

and the Anthropologist, Markowitz and Ashkenazi, eds. University of Illinois 

Press. 

Failed fieldwork, or not? What's Race Got to Do With It?  

Schramm, Katharina, "'You have your own history. Keep your hands off ours!' 

On Being Rejected in the Field" Social Anthropology (2005) 13(2):171-183. 

(compare with Markowitz, Fran 2002, "Creating Coalitions and Causing 

Conflicts" Ethnos 67(2):201-222). 

Dangerous Fields: Ethnography on mean streets and in war zones.  

Mahmood, Cynthia (2008), "Anthropology from the Bones."  Also take a look 

at Nordstrom & Robben, eds (1995) Fieldwork Under Fire: Contemporary 

Studies of Violence and Survival. 

The Internet as social space?  Ethnography with, through and in cyberspace: 

McLelland (2002), "Using the Internet," and Burrell (2009), "The Field Site as 

a Network". 

Advocacy, Engagement, Militancy:   

Scheper-Hughes, Nancy (1995), "The Primacy of the Ethical," Current 

Anthropology 36: 409-420, and Low, Setha M. and Sally Engle Merry, 
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"Engaged Anthropology: Diversity and Dilemmas," Current Anthropology 51 

(supplement 2): S203-S226. 

 

Ethics: Universal or situational? 

AAA Code of Ethics 

Clark, Janine (2012), "Fieldwork and its Ethical Challenges: Reflections from 

Research on Bosnia," Human Rights Quarterly 34:823-839. .  

Long-term fieldwork; ending fieldwork: 

Markowitz, Fran (2011) "Tense and Tension in Long-Term Fieldwork;" 

Anthropology and Humanism 36(1):66-77; Shokeid, Moshe (2007) "The 

Curtain Falls." 

Course summary: Where to go from here? 

Student reports from the field: Ethnography as theory, experience, analysis, 

interpretation and reflexivity.  

 

 

Final project:  

Research proposal including bibliography (see guidelines for first semester) 

ABSTRACT; Project Description; Research Objectives and Goals; 

Methodology; Contribution to Field = 8 pages, and 

Report of preliminary findings: what had been expected, what you found, 

what are your next steps, 2-5 pages 

 

Due date:  One month after the last day of class. 
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 תיאוריות ארגוניות 

 ד"ר ניצה ברקוביץ

 

 תיאור הקורס

גון. מטרת קורס זה היא להציג בפני הסטודנטיות/ים תיאוריות ומושגים מרכזיים בלימודי האר

חקר הארגונים הוא אחד מתחומי המחקר החיוניים והמגוונים כיום, ונוכל להתרשם מהמגוון 

כמו גם הנקודות  –הרב של הפרספקטיבות התיאורטיות שמוחלות על ארגונים ומהתובנות 

לצד ההיכרות עם  ל כל אחת מהן. הקורס ינקוט גישה היסטורית וביקורתית:ש –העיוורות 

ות" של לימודי הארגון, נלמד גם תיאוריות וגישות ביקורתיות, שמאתגרות התיאוריות ה"קנוני

 את התיאוריות הקנוניות ואת הנרטיב המקובל על התפתחות לימודי הארגון.

הקורס מתחלק לשלושה חלקים. בראשון נדון בתהליך הופעת התאגידים הגדולים והמעבר 

לקפיטליזם הניהולי/תאגידי של מהקפיטליזם הקלאסי של פירמות קטנות בבעלות משפחתית 

נציג כמה הסברים  .נהלים ונוהליםמ -תאגידי ענק הנשלטים על ידי היררכיה ניהולית 

לתהליכים היסטוריים זה, שכל אחד מהם מעוגן בפרספקטיבה תיאורטית שונה. נִראה גם 

פי שהם כיצד במקביל לעליית הקפיטליזם הניהולי, הונחו היסודות ללימודי הניהול והארגון כ

מוכרים לנו כיום. בחלק זה נעמוד גם על ההקשר הישראלי ועל תהליכי צמיחת התאגידים 

והפעת הנהול המקצועי בישראל ולסיומו נדון בהופעת הקפיטליזם הפיננסי של ימינו הנשלט 

על ידי השוק. בחלק השני נרחיב לגבי תיאוריות שונות העוסקות ביחסי ארגון סביבה תוך 

בה על התיאוריה המוסדית החדשה ובמושגים כמו יזמות מוסדית וארגונים שימת דגש והרח

היברידיים. החלק השלישי של הקורס יוקדש לתמורות הגדולות שהביאו עמם הגלובליזציה, 

עשורים האחרונים )והקפיטליזם הפיננסי(, ולהשלכות פורדיזם של ה-וסטליברליזם והפ-הניאו

 , הניהול והעבודה כיום. של תהליכים אלה על אופני ההתארגנות

הדן בתהליך   Froelichשימו לב, חלוקה זו הינה לצרכים פדגוגיים בלבד. למשל, המאמר של 

בו ארגונים ללא מטרות רווח ועמותות יוצרים מקורות הכנסה עצמאיים במקום להיות תלויים 

הקשר ביבה ותיאורית התלות במשאבים אבל את הס –בתרומות נלמד במסגרת יחסי ארגון 

הרחב יותר לתופעה יספק לנו החלק האחרון הדן בתמורות הניאו ליברליות של העשורים 

 האחרונים. 
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 דרישות הקורס:

 נוכחות חובה.

 קריאת פריטי החובה המסומנים ב  **. 

 השתתפות בדיונים בכיתה.

הארגונים עבודת סיכום.. בבחינה תתבקשו לנתח אירוע, תופעה או טענות הנוגעות לעולם 

 תוך התבססות על מאמרי החובה, ההרצאות והדיונים בכיתה.

 

 10%השתתפות בכיתה 

 90%   –עבודת סיכום 

 

 כל המאמרים, כולל המאמרים לקריאות הרשות, מצויים באתר הקורס.

 

 

 אנא הביאו את הסילבוס איתכם לכל השיעורים.

 

 יתכנו שינויים ברשימת המאמרים.
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Entrepreneurship as Embedded Agency: An Introduction to the Special Issue. 
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Willy: Macro-Cultural Discourse and Institutional entrepreneurship in 
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Battilana, Julie, and Matthew Lee. "Advancing research on hybrid organizing–

Insights from the study of social enterprises." The Academy of Management 
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Pache, Anne-Claire, and Filipe M. Santos. "Inside the hybrid organization: An 

organizational level view of responses to conflicting institutional demands." 

(2010). 

 

 

 

ת, פרקטיקות מיחתן של צורות התארגנוצ -ורדיזם פ-גלובליזציה ניאו ליברליזם ופוסט

 שליטה, ובסיסי אי שוויון חדשים בעידן הקפיטליזם הפיננסי

 

האשה הגלובלית: מטפלות, עוזרות ועובדות מין .  2006ברברה ארנרייך וארלי הוכצילד.

 בבל.. בכלכלה החדשה

 

 . מולדקיצור תולדות הניאו ליברליזם. 2015[ 2005דיוויד הארווי. ] 

 

שלטון ההון: יברלי". בתוך: ל-ורדיזם ניאופ-: פוסט2000. "ישראל מודל 2004**דני פילק. 

. בעריכת דני פילק ואורי רם. הוצאת הקיבוץ המאוחד. עע' החברה הישראלית בעידן הגלובלי

34-56. 

 

Powell, Walter. 2001. “The Capitalist Firm in the Twenty-First Century 

Patterns.” Pp. 33-68 in The Twenty-First-Century Firm, edited by P. Dimaggio. 

Princeton University Press. 

  

. דרכים חדשות לארגון העבודה. מתוך: ניצה ברקוביץ )עורכת(. 2010ויקי סמית.  **

  .602-626. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. עע' סוציולוגיה של ארגונים

 

 . חיפה: מרכז מהות.עובדות בשוק תעסוקה מעורער. 2008יערה בוקסבאום ואחרות. 
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 יכן הארגון?ההיכן העובדים?  - כלכלת שיתוף

http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.2708855 

 

 תיאוריה וביקורת,. שיח הטכנולוגיה הרשתית והקפיטליזם החדש. 2010פישר, ערן. 

37:150-183 . 

 

** Kunda, Gideon and John Van Mannen. 1999. Changing Scripts at Work: 

Managers and Professionals. The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, 561(1): 64-80 

 

Paul du Gay, and Graem Salaman, G. (1992). The cult[ure] of the customer. 

Journal of Management Studies, 29(5): 615-633 

 

פי עובדים הומניזציה כל-"'גמדים או רובוטים': מחויבות ודה. 2006גוצלב, רונה ואורלי בנימין. 

 .253-280(:2ז)סוציולוגיה ישראלית 'זמניים' בקרב מנהלי משאבי אנוש במגזר הציבורי." 

 

. שוק פרטי ולחץ ציבורי: על עיצוב מושג האחריות החברתית של 2007** רונן שמיר. 

חנה הרצוג ואחרים. מכון ואן ליר והקיבוץ , בעריכת דורות, מרחבים, זהויותתאגידים. בתוך: 

 237-258המאוחד. עע' 

 

 

 .). במאי: קן לוץ'. )על פוסט פורדיזם, ניאו ליברליזם ועודסיפורים מהמסילהצפייה בסרט: 

 או 

Up in the Air 
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 תיאוריות של חברה ותרבות

2016-2015 

 סמסטר א': ד"ר יוליה לרנר

 julialer@bgu.ac.ilלתאום שעת קבלה: 

 

 8:15-9:45יום שלישי 

 

 תיאור הקורס

הקורס מציע דיון בסוגיות תיאורטיות במחקר על חברה ותרבות  המייצרות בסיס תיאורטי 

משותף לתלמידי כול מגמות המ"א במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. השנה הקורס יורכב 

חלקים סמסטריאליים כאשר לכול אחד תוכן ומערך מטלות שונה. הציונים שיתקבלו משני 

 בשני החלקים ירכיבו באופן שווה את הציון הסופי של הסטודנטים בקורס השנתי.

הסמסטר הראשון יבקש לקדם הבנה של חברה ותרבות כ"מערכות ידע" המעוגנות 

ם ועכשוויים על מערכות ידע בקטגוריות תרבותיות, ויציעה קריאה בטקסטים קלאסיי

עוסק בחיבור בין אתנוגרפיה של חיים תרבותיים לבין "פרימיטיביות" ועכשוויות. הקורס 

הסוציולוגיה של הידע. הוא מציע להתבונן ברגעים היסטוריים ועכשוויים בהם רעיונות 

 חבולאומיים משחקים תפקיד מרכזי בטרנספורמציה של מר אידיאולוגיים, דתיים, מדעיים

במסגרת הדיון על  פעולה של האדם ואף המראה שלו.החשיבה והדרכי ארגון חברתי, , וחומר

תרבות כידע וידע כתרבות נתמקד בשפה וקטגוריות שטמונות בה, בידע גופני ולטכנולוגיות 

מילות לו םבין "ידע מה" ל"ידע איך", לסמלי האנאליטית נתייחס להבחנההידע המשתנות, 

נלמד כיצד  מייצר.הידע תופעת ה"הביטוס" המגלם את ההיררכיות שמפתח תרבותיים, ל

רבותי רלוונטית לתחומי מחקר עכשוויים רבים ת-הפרספקטיבה אנאליטית של ידע חברתי

חקר ארגונים, מוסדות וגלובליזציה, לימודים קוגניטיביים, חקר תרבות פופולרית,   –וביניהם 

 סוציולוגיה של תהליכים חינוכיים ועוד. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הדת והמדע,

 חובות הקורס

חובה, היעדרות דורשת הצדקה מנומקת.  נוכחות והשתתפות פעילה  הינה בכיתה נוכחות

 .10במהלך השנה מהווה  % 

mailto:julialer@bgu.ac.il
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 . 20לדיון והצגתם בשיעור מהווה  %  נוסף חומר או קריאה חומר  הכנת

  . 70.  עבודת סיום מחצית הקורס השנתי   % 3

 

אין לעשות שימוש כלשהו בטלפונים ניידים במהלך השיעור. השימוש במחשב נייד מותר רק 

לצרכי השיעור. חריגות מכללים אלה יביאו לפסילת הקורס או אובדן נקודות בהתאם לשיקול 

 דעתה של המרצה.
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 סתיו –סמסטר א' 
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 פרקטיקום לסוציולוגים ואנתרופולוגים –"הדבר הבא" 

 102-2-0035מס' קורס: 

 keissars@post.bgu.ac.ilשוגרמן    -שם המרצה: איילה קיסר

 תיאום מראשב 15:00-16:00שעת קבלה: יום ג' 

 354בחדר  18:15-19:45שיעורים בסמסטר א' )לפי הפירוט בהמשך(: יום ג'  7

 354בחדר  18:15-19:45הפירוט בהמשך(: יום ג'  שיעורים בסמסטר ב' )לפי 6

 תיאור הקורס

להבין את עולם התעסוקה בזיקה  לתלמידים"הדבר הבא" היא תכנית המבקשת לסייע 

לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  התלמידיםלשדה האקדמי אותו הם לומדים. במסגרת התכנית 

זה ילווה את התלמיד קורס רית. בארגונים המקדמים תכניות חברתיות ומדיניות ציבוישתלבו 

בתקופת הפרקטיקום. במסגרתו יוצגו תיאוריות הרלוונטיות לגיבוש זהות מקצועית סוציולוגית 

 יתורגם ידע תיאורטי לפעולות קונקרטיות של פיתוח תכניות, ליוויואנתרופולוגית יישומית, או 

יערכו מפגשים עם ה, ומדיניות ודוחות של מחקרי הערכינותחו ניירות כמו כן,  .והערכה

. במסגרת הקורס התלמידים יתבקשו פולוגים המועסקים בארגונים שוניםסוציולוגים ואנתרו

 להעלות דילמות, שאלות, תובנות ורפלקציה מההתנסות המעשית שלהם.

 דרישות הקורס

 חובה נוכחותושעות בסה"כ(  120-שעות שבועיות )כ 8-בארגון בהיקף של כ פרקטיקום

 .מהציון 40% –בקורס 

יקום ותכנית עבודה: תיאור המערך הארגוני הרחב; תיאור הפרקט -מהציון(  10%) 1תרגיל 

הגדרת יעדים ומשימות של הפרקטיקום )כפי שמוגדרים על ידי הממונים, וכפי שנתפסים על 

ידי המתמחה(; אמצעים לביצוע )מתודולוגיה(; הצעות להתכתבות עם שדות תיאורטיים 

 15.12.2015-ב משימה; קשיים ומחסומים צפויים. התרגיל יוגש בכתב ויוצג בכיתהרלוונטיים ל

 .29.12.2015 -או ב

: מה הושג עד כה ביחס לתכנית העבודה הערכת מצב אמצע שנה –מהציון(  10%) 2תרגיל 

שהוגדרה בתחילת השנה; איזה שדה תיאורטי נמצא רלוונטי ומועיל לתפקיד ולמשימה; 

. חדש?"מ"לחשב מסלול  אודות הארגון ותפיסת התפקיד; האם צריךתובנות ורפלקציה 

 . 22.3.16 -ב וא 8.3.2016-ב התרגיל יוגש בכתב ויוצג בכיתה

mailto:keissars@post.bgu.ac.il


 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תשסמסטר א', 

 תואר שני

 

 

 

 

276 

מהציון(: התרגיל המסכם אמור להיות בעל ערך יישומי למשימת  40%תרגיל מסכם )

טיות הפרקטיקום ויכלול נתונים )אם נאספו במהלך הפרקטיקום(, דילמות, תובנות תיאור

 -ב ורפלקטיביות ועיגון בספרות מקצועית רלוונטית. התרגיל יוגש בכתב ויוצג בכיתה

 . 28.6.2016 -או ב 21.6.2016 -, או ב14.6.2016

בתיאום עם המנהלים  פרקטיקוםמשעות ה יקוזזושעות הכנת התרגילים 

 בארגונים
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 סמסטר א'

 בארגונים: תשתית תיאורטית להתערבות (3.11.2015שיעור ראשון )

בשיעור הראשון תונח התשתית התיאורטית להתערבות של סוציולוגים בארגונים חוץ 

( להנגיש את הסוציולוגיה למרחב 2005אקדמיים, המבוססת על הצעתו של מייקל בוראווי )

ידי שימוש בארבעה סוגי הסוציולוגיה שהגדיר: סוציולוגיה מקצועית, סוציולוגיה –החברתי על

ציולוגיה ביקורתית וסוציולוגיה ציבורית. במסגרת השיעור נבחן את חלוקת של מדיניות, סו

העבודה הסוציולוגית, תוך זיהוי התרומה הייחודית של כל אחד מתחומים אלה לארגונים, 

מול עמדתו של בוראווי, תוצג עמדתם של סוציולוגים  מחד, ויחסי הגומלין ביניהם, מאידך.

 .בוראווי אחרים המתכתבים עם רעיונותיו של

 חומר קריאה:

-440(, 2(. סוציולוגיה ישראלית אקדמית וציבורית. סוציולוגיה ישראלית י)2009סמוחה, סמי )

444. 

Beck, Ulrich (2005). "How not to become a museum piece". The British Journal 

of Sociology 56:3. 

Burawoy Michael (2005). "For Public Sociology". American Sociological Review 

70: 4. 

Calhoun, Craig (2005). "The promise of public sociology ". The British Journal of 

Sociology, 56:3. 

  בארגוניםים ואנתרופולוגים הזהות המקצועית של סוציולוג :(17.11.2015שיעור שני )

יישומיים ואנתרופולוגים זהות מקצועית ייחודית של סוציולוגים תוצע תפיסת בשיעור השני 

המחברת בין היבטים אינסטרומנטליים לרפלקסיביים. תוצג הפרקטיקה של הסוציולוג כפי 

וקואנט המבוססת על רציונליות, שילוב תיאוריות ואיסוף מידע וידי בורדייה -שנוסחה על

של ארגונים בעידן  המעצבים את הפעולהלגורמים , תוך מודעות אמפירי, ספציפי וגולמי

היישומי תפקידו של הסוציולוג  .והכלכלה השוקעקרונות השיח והפרקטיקות של הנוכחי, כגון 

המדיניות התייחס לפער בין ב -ח מנגנונים חברתיים בעזרת כלים אלה ותיק ונוריפיוגדר כ

נות חלופיים ברי במטרה להציע פתרו – לבין המשמעויות השולטות בפרקטיקות המוצהרת

 יישום.
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 חומר קריאה:

 (. על הטלוויזיה. תל אביב: בבל.1999בורדייה, פייר )

Bourdieu, Pierre and Loïc Wacquant. (1992). An Invitation to Reflexive 

Sociology. Chicago: University of Chicago Press. 

Mesny, Anne (2009). "What Do ‘We’ Know That ‘They’ Don’t? Sociologists’ 

versus Nonsociologists’ Knowledge". Canadian Journal of Sociology 34:3, 

pp.671-695. 

מודל המשילות הרווח בישראל והמשמעויות הנגזרות לגבי  (1.12.2015שיעור שלישי )

 תפקיד הסוציולוג והאנתרופולוג היישומי

ם המקדמים תכניות חברתיות ומדיניות ציבורית. בשיעור זה יבחנו דפוסי הפעולה של ארגוני

ממלאים תפקידים משמעותיים בתהליכים חברתיים מול ארגוני החברה האזרחית בישראל 

מודל המשילות הישראלי  חברתיים. ספקת שירותיםבמימון, ניהול, ייזום וא ,ובשיתוף המדינה

ובטשטוש  – עמותות וקרנותארגונים עסקיים,  –ריבוי שחקנים וקבוצות אינטרס מאופיין ב

כך, מה שנדמה כאזרחי, עשוי  דפוסי פעולה בין הפוליטי, העסקי, הביורוקרטי והאזרחי.

או הביורוקרטיה, ולהיפך. בשיעור נעמוד על תפקידם  פי כללי השוק-לפעול הלכה למעשה על

עות של סוציולוגים ואנתרופולוגים בקידום תכניות חברתיות ומדיניות ציבורית תוך מוד

בין אם הם גלויים או מוצהרים,  –ביקורתית לדפוסי הפעולה המאפיינים את השדה הארגוני 

 ובין אם הם מוסתרים ומשתמעים בפרקטיקות השונות.

 חומר קריאה:

. "תהליכים ומגמות של הפרטה בשירותים החברתיים בישראל: דינמיקה 2011אסא מרון, 

 ידי המדינה"של קיצוץ תקציבי, יוזמה פרטית ומיסוד על 

של  פרקטיקום: הצגת תחומי ה(29.12.2015; 15.12.2015מישי )ח-שיעורים רביעי

 יםתלמידה

בכיתה את הציג הגיש בכתב וליתבקש כל אחד מהתלמידים לוהחמישי  הרביעי יםשיעורב

 , כולל דיון.כל אחד כחצי שעה -( 1תרגיל שלו ) הפרקטיקום ותכנית עבודה עיקרי

בשירות מדיניות  מחקרי הערכה -ת ומדינישל סוציולוגיה (: 12.1.2016שיעור שישי )

 ציבורית
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השאלה העיקרית המעניינת מתכנני מדיניות רבים ומנהלי תכניות היא מהו האימפקט של 

מדיניות או תכנית עבודה. בשיעור זה נעסוק בדילמות הנוגעות למציאת קשרים סיבתיים בין 

ומדידתן. הגישה הפוזיטיביסטית מציעה קשרים חד חד  ,לבין תפוקותתשומות של תכנית 

ואילו הגישה הפנומנולוגית מציעה ריבוי משתנים,  –ערכיים בין התכנון, הפעולה והתוצאה 

 והתייחסות למכלול גורמים הקיימים בסביבה ומשפיעים על המהלך.

ת מחקר מעורבֹות שיטווהתרומה הייחודית של במסגרת השיעור יוצגו אופני השימוש 

 מותניות לצורכי הערכה.כ-ביסטיותיפוזיט-יכותניות, ושיטות סטטיסטיותא-אנתרופולוגיות

לאור  –בתי ספר בניהול עצמי" " -בשיעור זה יוצג מחקר להערכת מדיניות משרד החינוך בנושא 

התשתית התיאורטית להתערבות בארגונים ותפיסת תפקיד הסוציולוג שנדונה בשעורים 

 ונים.הראש

 חומר קריאה:

 . מכון סאלד, ירושלים.מדידה והערכה של תכניות חברתיות וחינוכיות(. 2005פרידמן יצחק, )

 משרד החינוך והתרבות: מדיניות הניהול העצמי ומתווה היישום.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/NihulAtzmi/medinyut/eqronot

_hamedinyut/perek_01.htm 

מעבר בתי ספר יסודיים לניהול . 2014 וגרמן איילה, מורן נוימן,ש-רז טל, רטנר דוד, קיסר

ג(. הרשות הארצית )תשע" השנייהתפיסות ועמדות כלפי התכנית בשנת היישום : עצמי

 למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Ni

hul_Atzmi_2013.htm 

 

 'בסמסטר 

 (: הצגת הערכת מצב אמצע שנה22.3.16; 8.3.2016שיעור שביעי ושמיני )

הערכת בכיתה הציג הגיש בכתב וליתבקש כל אחד מהתלמידים לוהשמיני  השביעי יםשיעורב

, כולל כל אחד כחצי שעה -( 2תרגיל שלו ) הפרקטיקום ותכנית עבודהלגבי  מצב אמצע שנה

 דיון.

 

 מרצים/ות אורחים/ות: (3.5.2016; 5.4.2016שיעור תשיעי ועשירי )
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 צגת תרגילים מסכמיםה: (28.6.2016; 21.6.2016; 14.6.2016) 11-13שיעורים 

חרונים כל אחד מהתלמידים יגיש בכתב ויציג בכיתה את התרגיל המסכם השעורים הא 3-ב

 , כולל דיון.כל אחדדקות  45עד -שלו 
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 לאומיות, גזענות, אלימות

 פרופ' ניצה ינאי

 תשע"ו

 16:00-18:00 ,יום ג'

 אישי תיאוםאו ב 13:00-14:00שעת קבלה: יום ג' 

 345חדר  72משרד: בנין 

 niza@bgu.ac.ilמייל: 

 

ספור דברי הגות, המשגות, ומחקר אמפירי בנושאי הלאום, לאומיות, ומדינת  נכתבו אין 19-מאז המאה ה

גם בתחום ההגדרות והמחקר על גזענות ועל אלימות. בסדנא נעסוק בעיקר בחיבורים הלאום.  כך 

ובתפרים המשותפים לשלושה נושאים טעונים אלה. למשל, השאלה מהם הנרטיבים שחברה מפתחת 

לעצמה כדי לייצר מרחב תרבותי נבדל ושונה מפרספקטיבה לאומית, היא שאלה שמחברת, בתנאים 

פאי, ן לאומיות, גזענות, ואלימות. אבל, גם התקופה של הקולוניאליזם האירוהיסטוריים מסוימים, בי

 ליטי,דיון בשלושה תחומים אלה.  כך גם הדיון בפו יםלמשל, והמאבקים בקולוניאליזם האירופי, מחייב

, האם וההגירה בריבונות, ובחוקי הלאום. וכמובן השאלה המתבקשת היום, לאור תנאי הגלובליזציה

קסטים ? בסדנא נקרא טים של בני אדם, וכלכליים, תרבותיםייהפוליטחיים ין מושג רלבנטי ללאומיות עד

רכזי שעושים את החיבורים בין לאומיות, גזענות, ואלימות, כאלה שכבר הפכו לקריאה בסיסית ולחלק מ

 של המחשבה התרבותית והפוליטית במאה העשרים והעשרים ואחת.

 

 חובות הקורס: 

 סורים בסמסטר.לא יותר משני חי

 קריאת חובה.

ל אחד הנושאים שתבחרו מתוך הדיונים בכתה. על עמודים( ע 10-יהיה עליכם לכתוב רפרט )לא יותר מ

הנושא הספציפי תוכלו להחליט בעצמכם תוך התייעצות איתי או בעזרתי. הסדנא תתבסס על דיונים 

 בכתה. עבודות של ת והצג)לכן הקריאות הם חובה(. לא תהיינה משותפים 

 

  בשיעור הראשון של הסמסטר.  למודלרשימת הקריאה תתפרסם ותועלה 
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 2016-2015סמינר תזה 

 )סמסטר א' עבור שנה ב' לתוכנית המ"א(

 ד"ר יוליה לרנר 

 

מטרות: מטרת הסמינר לעודד ולקדם את הכתיבה של עבודה מחקרית במסגרת לימודי 

הקשורות בניסוח השאלה והטיעון, איסוף חומר המ"א. נעשה זאת על ידי דיון בסוגיות שונות 

מחקרי, ארגונו ועבודה עליו, שימוש בספרות קיימת ועוד. בשעורים נדון בעיקר בחומרי 

המחקר של הסטודנטים המשתתפים בסדנא.  הסטודנטים יציגו חלקים מעבודתם בע"פ 

הסטודנטים נעיין ובכתב וחבריהם לכיתה יכינו תגובות מסודרות וענייניות. בנוסף לעבודות 

בדוגמאות מוצלחות )ולאו דווקא( של  כתיבה מחקרית ובדוגמאות של עבודות מ"א באופן 

 ספציפי.

 

מהלך: לסטודנטים יש תפקיד מרכזי בניהול הסדנה, וסדנא תיבנה בהתאם לשלבים השונים 

סיום כתיבת הצעת המחקר, איסוף  –בהם נמצאים הסטודנטים מבחינת התקדמותם במחקר 

מר, בניית ראשי פרקים, עבודה עם ספרות בתחום או ניתוח ממצאים ופיתוח טענה. החו

סטודנטים אשר מציגים את עבודתם יחלקו את חומר הקריאה בשיעור שקודם למועד ההצגה 

שלהם )קטע מהספרות, קטע מחומר אמפירי, טקסט ניתוח מן התיזה(. כדי לקיים דיון ענייני 

רוא את החומרים ולהגיע מוכנים לדיון וכן להשתתף באופן ומועיל הסטודנטים מתבקשים לק

סדיר ופעיל בדיון בכיתה.  חוץ מהצגות חומרים שלהם בכיתה, הסטודנטים יגישו מטלה אחת 

 כתובה והיא תהיה עבודה על ראשי הפרקים של התיזה.

 

 שימו לב: 

שבצת הזמן מפגשים, לרוב פעם בשבועיים, יש להשאיר את מ 6-8במהלך הסמסטר יתקיימו 

 פנויה עבור הקורס.

אין לעשות כול שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעור. השימוש במחשבים ניידים 

 וטאבלטים יהיה לצרכי השיעור בלבד. 
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 דרישות הקורס: 

 (.25%נוכחות סדירה ורצופה, קריאה והשתתפות פעילה בדיון )

 (. 25%ה )הצגת טיוטת הצעה, קטע תיאורטי או חומר אמפירי של התיז

 (25%הכנת תגובה להצגת החומר על ידי חבר לכיתה )

 (25%מטלה "ראשי פרקים" )

 

 

 

 ציון סופי: השלים/לא השלים

 תנאי המעבר: 

 % לפחות 75. צבירת 1

מן השעורים; סטודנט אשר יגיע לכיתה מבלי לקרוא  10%. סעיפים א' וב': מותר להעדר מ 2

 לא נכח בשיעור.את החומר הנדרש, מעמדו הוא כשל מי ש

. לא ניתן להשלים את הקורס ללא הצגה לכיתה של חומרי התיזה במהלך הקורס והגשת 3

 ראשי הפרקים.
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  קבוצת קריאה במחשבה אנתרופולוגית:

 מושג התרבות באנתרופולוגיה

The Culture Concept in Anthropology 

  12:00-14:00ימי שלישי —סמסטר א' תשע''ו

Prof. Fran Markowitz 

(Office #377; phone 647-2060; email: fran@bgu.ac.il) 

 

Course Description:  "Culture," long considered the subject matter of 

anthropology--as well as the distinguishing feature of the discipline that 

separates it from history, sociology and psychology--has been 

conceptualized, operationalized and analyzed in a variety of ways throughout 

academic anthropology's 100+ years.  Toward the end of the 1980s, at the 

peak of anthropology's harsh self-criticism, the culture concept itself--and not 

just "writing culture"--became the target of controversy, leading some 

prominent scholars to declare that the culture concept should be abandoned.  

At the same time, other academic disciplines, particularly history and 

literature, took a "cultural turn" and established programs in Cultural Studies.  

By the second decade of the 21st century, the issue of culture's centrality in 

cultural anthropology is still unresolved. 

This course examines key writings in the development of the culture concept 

and then traces processes within academic anthropology that led to its 

dénouement and resurrection.  This course will provide graduate students 

with the materials needed to formulate and support their own theoretical 

premises about the necessity—or not—of culture as the foundational base of 

anthropology. 

 

mailto:fran@bgu.ac.il
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Course Requirements: 

This course will be conducted as a seminar, students are REQUIRED to come 

to each and every session having read and thought about the assigned 

reading(s).  Class participation=engagement in discussion (not simply 

presence in the classroom) and presentation of readings in the second part of 

the semester, counts for 33.3% of the course grade. 

Midterm Essay: A written thought piece, 5-7 pages double-spaced, is due at 

the beginning of class #7.  It should contain (tentative) answers to the 

following questions: 

--How do the 'natives' of the society you are studying [or for those of you who 

have not as yet embarked on fieldwork, the society in which you live] conceive 

of culture?  How do they use this word in daily speech?  What do they mean 

by such usages? 

--What are the theoretical and practical differences between these popular 

meanings of culture and the anthropological discussions of the culture 

concept that we have read thus far?  Are there any similarities? (worth 33.3% 

of the course grade) 

Final Essay: As a graduate student in anthropology, do you support or 

oppose anthropology's insistence on culture as its theoretical foundation and 

subject matter?  If you support the culture concept, develop an argument that 

explains this support.  Use published scholarly texts (at least 10, including at 

least 3 outside of assigned readings) in developing your argument.  You may 

supplement these references with your field experiences.  If you oppose the 

culture concept, please suggest something else that would unify the 

discipline…unless you believe that anthropology should self-destruct and 

redistribute itself among its step-sister disciplines (e.g. cultural studies, 

history, philosophy, psychology, sociology).  Develop your argument with the 
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help of published scholarly texts (at least 10, including at least 3 outside of 

assigned readings) and supplemented, if you wish, by your field experiences. 

The paper should be 5-7 pages long, double-spaced and is worth 33.3% of 

the course grade.  It is due four (4) weeks after the last class by 3 pm, 

Tuesday, 16 February 2016.  Earlier submissions are welcome! 

 

Class Schedule 

I Introductions 

Why are you pursuing a graduate degree in anthropology?  What's culture got 

to do with it?  What is culture?  How do you know it when you see (hear, 

smell, touch, taste) it?  Or do you?  Does everyone have it?  Do all peoples 

embody, display and represent it?  What do anthropologists mean when we 

talk about culture?  What do people on the street say about culture, and what 

do they mean? 

These questions will inform class sessions throughout the duration of the 

course. 

READINGS: Edward Tylor. 1871—excerpts from Primitive Culture; 

Franz Boas. 1932--excerpts from “The Aims of Anthropological Research” 

 

II Old and New Models of Culture 

 Are they really so different? 

READING: Susan Wright. 1998. The 'Politicization' of Culture. Anthropology 

Today 4(1):7-15. http://lucy.ukc.ac.uk/rai/AnthrToday/wright.html 

  

III American Cultural Anthropology 

http://lucy.ukc.ac.uk/rai/AnthrToday/wright.html
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READINGS: Ruth Benedict. 1934. Patterns of Culture, pp. 16-20 & 37 & 45-

56; Margaret Mead. 1935. Introduction and Conclusion to Sex and 

Temperament. 

Metaphors of patchwork; selection, integration; culture shapes the person 

AND people can re-shape their culture  

 

IV  

V Culture as a Symbolic System 

READINGS: Leslie White. 1959. The Evolution of Culture, pp. 3-18; Clifford 

Geertz. 1973. Religion as a Cultural System and/or The Impact of the 

Concept of Culture on the Concept of Man (available in Hebrew in 1990 

translation). 

 To be human is to symbol, to endow and be endowed with meaning 

 

VI Culture as a Super-Organic Phenomenon 

READINGS: A. L. Kroeber. 1963. Anthropology: Culture, Patterns & 

Processes, pp. 1-2, 7-10, 60-64;  

Michael Lambek and Janice Boddy. 1997. Introduction: Culture in Question. 

Social Analysis 41(3):3-23. 

 Culture preceding and superceding individuals 

 Culture as something that all peoples are and that all peoples have 

  

  

Invest time to conduct informal fieldwork for your midterm assignment.  Ask 

people to tell you about their culture; what do they mean when they use that 

word? Do they draw a line of distinction between culture (תרבות) and tradition 

 How do they describe the contents of their culture? In what ways do  ?(מסורת)
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they distinguish their culture from others?  Where do they place the lines of 

divide?  

 

VII Partial Cultures?  Cultural Breakdowns? 

READINGS: Robert Redfield. 1956. Peasant Society and Peasant Culture. 

University of Chicago Press, Chapter III, pp 40-59;  

Clifford Geertz. 1973. “Ritual and Social Change: A Javanese Example” 

(available in Hebrew). 

What do studies of peasants reveal about their societies?  About 

confrontations with systems of domination?  About the culture concept? What 

did Redfield and Geertz leave unsaid? What (cultural) relevance do these 

peasant studies hold in the 21st century, globalized world? 

MIDTERM ESSAY DUE 

 

VIII Immigration, Urbanization, Colonialism and Ethnicity 

READINGS: J. Clyde Mitchell. 1956. The Kalela Dance, pp.1-15, 42-44; Greg 

Tanaka. 2009. The Elephant in the Living Room, pp. 84-86, 88-92 (or, of 

course, the entire article). 

TribesmenEthnicized Townsmen; post-racial, post-ethnic (but certainly not 

postcultural) America? 

 

IX The Boundaries of Culture 

X READINGS: Edmund Leach. 1954. Political Systems of Highland 

Burma, pp. 1-3; 60-61, 281-285; Fredrik Barth. 1969. Introduction to Ethnic 

Groups and Boundaries; Eric Wolf. 1982. Europe and the People Without 

History, pp. 3-9 & 13-23 & Afterword; Renato Rosaldo. 1989. Culture and 

Truth, pp. 25-30; 207-214. 
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Where do cultures begin and end?  What kind of culture in the borderlands? 

 

X The Empire Comes Home—Race and Culture 

XI READINGS: Stuart Hall. 1997 [1991]. “The Local and the Global: 

Globalization and Ethnicity”; Verena Stolcke. 1995. Talking Culture: New 

Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in Europe. Current Anthropology 

6(1):1-24. 

For those looking for hope in hybridity, see Jonathan Rutherford's 1990 

Interview with Homi Bhabha; and pp. 246-254 in Paul Gilroy's 2000 

Against Race. 

 

XII 10 June: Rejecting the Culture Concept 

 De-essentialization; anti-reification; pleas for process over system 

READINGS: Lila Abu-Lughod. 1991. “Writing Against Culture”;  

Fredrik Barth. 2001. Rethinking the Object of Anthropology. American 

Anthropologist 103(2):435-437. 

** Hilla Paz, who took this course in 2014, suggests a supplemental reading: 

Francis B. Nyamnjoh. 2012. Blinded by Sight: Divining the Future of 

Anthropology in Africa. Africa Spectrum 47 (2-3):63-92. **  
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XIII 17 June: Rethinking the Rejection 

READINGS: Marshall Sahlins. 1999. Two or Three Things that I Know about 

Culture. Journal of the Royal Anthropological Institute 5(3):399-421;  

Fran Markowitz. 2004. Talking About Culture: Globalization, Human Rights 

and Anthropology. Anthropological Theory 4(3):329-352; Madelaine Adelman, 

et al 2012. Mobilizing Culture as an Asset. Violence Against Women 18(6): 

691-700.  

 

For a BIG, FAT review of the issues of the course, see Michael M. J. Fischer's 

2007 article, "Culture and Cultural Analysis as Experimental Systems" in 

Cultural Anthropology 22(1). 

 

FINAL ESSAYS DUE: 1 March 2016 by 3:00 p.m. 

Hard copies only. 

No late papers will be accepted 
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 איכותניותשיטות מחקר  

 (קורס חובה לתואר שני במסלול סוציולוגיה)

 ניצה ינאי פרופ'

 14:00-16:00יום שלישי : 

 2015-16סמסטר א' 

 

 

 פרטי המרצה:

 niza@bgu.ac.ilמייל: 

 345חדר  72משרד: בנין 

 72033טל: 

 או בתאום.  13:00-14:00שעת קבלה: )לסמסטר ראשון בלבד( יום שלישי 

 

 

תחת המטריה הרחבה של שיטות מחקר איכותניות נתמקד בעיקר בטכניקות של ראיונות 

: התהליך המחקרי שונים שלחצי מובנים, סיפורי חיים, וקבוצות מיקוד. נעבור על השלבים ה

מטבע הדברים טגוריזציות, פרשנות, וכתיבה. ק, איסוף נתוניםנושא ושאלת המחקר, תכנון, 

לא נוכל ללמוד ולתרגל את כל השיטות שנקראות מחקר איכותני. דגש יושם על התהליך 

הפרשני שהוא החלק הקריטי של כל מחקר נרטיבי; מה הופך פרשנות מסוימת לתקפה וכיצד 

ות נרטיבית. ניתן לבנות משמעות רלבנטית למציאות החברתית והתרבותית מתוך פרשנ

ולכן נוכחות בכול שיעור הינה  שוטפת משעור לשיעור.אקטיבית הקורס מבוסס על עבודה 

 חובה. בכול שלב נתאמן ונדגים בכתה על בסיס תרגילי הבית. 

 

 

 : חובות הקורס

גלל אופיו האמפירי של הקורס ועבודת התרגול בכיתה נוכחות הינה חובה. ב ---נוכחות 

 יחסרו יותר משיעור אחד בסמסטר.תלמיד או תלמידה לא 

mailto:niza@bgu.ac.il
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 של המאמרים כהקדמה לעבודה בשטח.  קריאה שוטפת

ראיון ופרשנות )תעשה בשלבים( באופן התפתחותי משעור עבודת תרגילים שקשורים ל

לשיעור. )תאריכי הגשת התרגילים מותנים בקצב ההתקדמות בעבודת הכתה(. על כול 

 תרגיל תקבלו משוב פרטני.

 של המחקר בכתה תוך עבודה קולקטיבית. ונים שלבים השה הצגת

העבודה יכולה להיות הצעת  .מינרהמבוססת על העבודה השוטפת בס הגשת עבודה מסכמת

 מחקר או מחקר פיילוט קטן כהקדמה לעבודת  התזה. 

אני מעודדת תלמידים המעוניינים לכתוב תזה להתחיל לחשוב על נושא ולהשתמש בקורס 

 למחקר.כפרקטיקה מכינה 

 

 מטרות הקורס:

 כדרך למחקר חברתי הבנת הראיון. 1

. אימון ושכלול היכולת לבנות ראיון חצי מובנה )או כפי שלעיתים נקרא ראיון עומק(, ראיון 2

ביוגרפי, או ראיון בקבוצת מיקוד. כמו כן המטרה היא לצאת לשטח לראיין ולהתאמן בשכלול 

 יכולת הריאיון. 

 נרטיביים. . ללמוד לנתח ראיונות3

 . להוות קטליזטור לחשיבה והתחלת עבודת המחקר על התזה שלכם. 4

. מצופה בסיום הקורס שתדעו לפתח מחקר עצמאי כולל כתיבת הצעת מחקר, איסוף 5

 נתונים דרך ראיונות מסוגים שונים, ניתוח הראיונות, כתיבת עבודה או מאמר מתוך המחקר.  

 

 :ןמבנה הציו

לי יוצא מהכלל הינם חובה כדי לקבל ציון בקורס. על התרגילים לא הגשת כול התרגילים ב

 יינתן ציון רק משוב מפורט.

 80%עבודה מסכמת 

 

 (לפי סדר הקריאה והלימוד) ונושאיםרשימת קריאה 

 מבוא כללי:. 1
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Czarniawska, Barbara, 2004. Narratives in Social Science Research. 

London: Sage Publications.  

 1-16עמודים  : התפנית הנרטיבית 1פרק             

Riessman, Catherine, K. 1993. Narrative Analysis. London: Sage 

Publications 

  8-24חקר החוויה ו"אמיתות" נרטיביות עמודים             

 

  .שאלת מחקרונושא,  :  הגשה ראשונה

  גישת הראיון:. 3

Patrick Biernacki and Dan Waldorf, 1981. "Snowball Sampling," Sociological 

Methods and Research, 10:141-163. 

 

Czarniawska, Barbara, 2004. Chapter 4 "Narratives in an Interview Situation", 

pp. 47-59.  

 

Johnson, M. John, 2002. "In-Depth Interviewing," In, Jabber F. Gubrium and 

James A. Holstein Eds. Handbook of Interview Research: Context and 

Method (pp. 103-119). London: Sage Publications. 

 

Fontana, Andrea, 2002. "Postmodern Trends in Interviewing," In, Gubrium 

and Holstein Eds. Pp. 161-175. 

 

Atkinson, Robert, 2002, "The Life History Interview," In, Gubrium and Holstein 

pp. 121-140. 

 

Morgan, David, 2002. "Focus Group Interviewing," In, Gubrium and Holstein 

pp. 141-159.  
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בספרו של אשר )על שיטות איסוף נתונים דרך ראיון עומק(.  4ניתן להשתמש גם בפרק **

ם, הוצאת רמות, איכותני תיאוריה ויישומילים המנסות לגעת: מחקר ( 2003שקדי )

 . אוניברסיטת תל אביב

"הציץ ונפגע":  .2010רזל מ-***מומלץ גם לקרוא אצל רבקה תובל משיח וגבריאלה ספקטור

חקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה , מסיכויים וסיכונים במפגש האינטראקטיבי בריאיון הנרטיבי

  הוצאת הספרים ע"ש מאגנס.   ופרשנות.

 

שלד, וראיינו מרואיין/מרואיינת  תחברו שאלו בחרו גישת ראיון מסוימת. : ה שנייההגש

 אחד/אחת. תרגיל זה יעשה בשלבים ולאחר אימון בכתה. 

 

 . ניתוח: הגישה הפרשנית4

Riessman, Catherine, 1990. "Doing Narrative Analysis," In Narrative 

Analysis pp. 54-70. 

 

Giorgi, A. 1975. "An Application of Phenomenological Method in Psychology" 

In, Duquesne Studies in Phenomenological Psychology, Vol.2:82-103. 

Pittsburgh: Duquesne University Press. 

 

Peshkin, Alan, 2000. "The Nature of Interpretation in Qualitative Research," 

Educational Researcher, 29:5-9. 

 

Czarniawska, Barbara, 2004. "Writing Social Science" and "Narrativizing 

Social Sciences." In, Narrative in Social Science Research pp.117-137.   

 

טיות **כדאי לקרוא גם "על משמעותם של ממצאים: ממסע נרטיבי אל סיפורי חיים של סטודנ

 275-294ים מרזל עמוד-שיח וספקטורמ-ועמיתות" אצל תובל
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 הראיוןופרשנות : ניתוח  הגשה שלישית

 227-242"סטנדרטים של איכות המחקר"  13פרק  ,מילים המנסות לגעת. 2003אשר שקדי 

 

. מחקר נרטיבי "סיפורים טובים ולא טובים: דילמות בניתוח 2010רזל מ-שיח וספטורמ -תובל

 .295-321סיפורי הוראה של מדריכים פדגוגיים" 

 

העבודה שעשיתם במהלך  עבודה מסכמת המבוססת על:  הגשה רביעית ואחרונה

 הקורס.

 

 .201-225 " "הדו"ח המסכם של המחקר 12אשר שקדי, פרק 
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 תרבות ארגונית – תשע"ו

102-2-0097 

 אביעד רז פרופ' 

6472058 

aviadraz@bgu.ac.il 

 

 הקורסמטרת 

הקורס מציג גישות סוציולוגיות, פסיכולוגיות וניהוליות לניתוח המושג של "תרבות ארגונית" 

ושימושיו. הקורס יציג את הרקע הנחוץ בתיאוריות ארגוניות ויתמקד במודלים של תרבות 

ההבדל בין נקודת המבט הסוציולוגית מיפוי ואבחון, ארגונית, "תרבות ארגונית חזקה", 

תרבות ארגונית שינוי ממעלה שניה ושינוי תרבותי, ניהול רגשות במקום העבודה,  והניהולית,

, תרבות ארגונית ג'נדר ותרבות ארגוניתשונות, בתאגידים בינ"ל ועל רקע תרבויות מקומיות 

. במוקדי שירות לקוחות, תרבות ארגונית וניהול מש"א גלובלי תוך שימוש בסרגלי ביצועים

סוגיות אלה ואחרות יודגמו  של תרבות ארגונית.ניתוח תורגלים כלי לקורס חלק סדנאי ובו מ

 באמצעות מקרי מחקר ופרויקטים של ייעוץ ארגוני.

 דרישות הקורס

ריאת מאמרי החובה )מסומנים בכוכבית( המצויים במקראה או באתר. כמו כן יש לקרוא ק -

קביל לשיעורים ( במ2004את הספר "תרבות ארגונית" מאת אביעד רז בהוצאת האו"פ )

 הראשונים של הקורס.

 , השתתפות בדיונים הנערכים בשיעור. הכרת והבנת החומר שבמצגות -

המטלה המרכזית בקורס הינה כתיבת עבודה אמפירית על נושא לפי בחירתכן/ם ואשר  -

 תתייחס  לחומר התיאורטי ולסוגיות שנידונו במסגרת הקורס. 

. עור הששי שבו נעבור יחד על הנושאים שלכםעד השי)א( יש לקבל אישור על הנושא 

הכוללת: שאלת מחקר  עמודים( 1-2יש להגיש "הצעת מחקר" קצרה ) השביעיבשיעור 

והשערות מפרספקטיבה של תרבות ארגונית, זווית תיאורטית, ספרות רלבנטית, שיטות 

  איסוף וניתוח הנתונים.
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המחצית השנייה ניים( במהלך )ב( הצגת העבודה )הנושא, שאלות המחקר וממצאים ראשו

 משוב ודיון משותף בבעיות הנוגעות למחקר.הדרכה אישית, לצורך קבלת  של הקורס

 

 מבוא: הופעתה של התרבות הארגונית

. הוצאת האוניברסיטה תרבות ארגונית: מבוא. מתוך ספרו: 1(. פרק 2004*אביעד רז )

 הפתוחה.

מהנדסים תרבות: שליטה מתוך ספרו: : תרבות וארגון. 1(. פרק 2000גדעון קונדה )*

 , הוצאת חרגול.טק-ומסירות בחברת היי

 

Barley, S. & Kunda G. 1992. “Design and Devotion: Surges of Rational and 

Normative Ideologies of Control in Managerial Discourse.” ASQ 37:363-399 

 

 מודלים של תרבות ארגונית

 

*Schein, E. 1990. Organizational Culture. American Psychologist, Feb. 109-

119 

*Martin, Joanne. 1992. Methodological chapter from Culture in Organizations: 

Three Perspectives. Oxford: Oxford University Press 

*Hochschild, A, 1983. “Emotion Management”, from her book The Managed 

Heart. U of California P 

Raz, A. 2002. Introduction, from: Emotions at Work: Normative Control in 

Japanese and American Organizations. Harvard University Press.   

 

 תרבות ניהולית ביפן ובארה"ב

  .הוצאת עתרת. אתגר למערב –ל היפני : עיקרי הניהוZתיאוריה  .1984אוצ'י, ויליאם. *

 .: עם עובדאביב-תל. 6פרק  .תוצרת יפן. 1992מוריטה אקיו. 

Rohlen, Thomas. 1974. For Harmony and Strength. Chapter 2. Berkeley: 

California UP. 
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Pharr, Susan. 1984. “Status Conflict: The Rebellion of the Tea Pourers,” pp. 

214-241 in Krauss, E., Rohlen T. & Steinhoff, P. (eds). 1984. Conflict in 

Japan. Honolulu: U of Hawaii P. 

 

 שינוי והשתלה של תרבות

*Gilmore, T. et al. 1997. “Side Effects of Corporate Cultural Transformations”, 

Journal of Applied Behavioral Science 33(2):174-89 

Raz, Aviad (1999). “The Hybridization of Organizational Culture,” Studies in 

Cultures, Organizations and Societies, 12:1-30. 

Parker, Mike. 1993. “Industrial Relations Myth and Shop-Floor Reality: The 

‘Team Concept’ in the Auto Industry,” in Nelson Lichtenstein & Howell J. 

Harris (eds.), Industrial Democracy in America: The Ambiguous Promise. 

Washington: Woodrow Wilson Center Press & Cambridge University Press. 

Pp. 249-275. 

 

 תרבות ארגונית במוקדי שירות לקוחות 

*Raz, A. & E. Blank. (2006-7). "Ambiguous Professionalism: Managing 

Service Quality and Efficiency in an Israeli Call Center", forthcoming, New 

Technology, Work & Employment 

Bain, P. & Taylor, P. (2000), 'Entrapped by the Electronic Panopticon? 

Workers Resistance in Call Centres', New Technology, Work and 

Employment, 15, 1, 2-17.  

 

 ִמגדר ותרבות ארגונית

*Hood, J. & C. Koberg. 1994. “Patterns of Differential Assimilation and 

Acculturation for Women in Business Organizations.” Human Relations 47(2): 

159-180. 
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Gherardi, S. 1994. “The Gender we Think, The Gender We Do in Our 

Everyday Organizational Lives,” Human Relations 47(6): 591-611. 

 :(1)10. סוציולוגיה ישראלית. השילוב הראוי: נשים בקורס טיס. 2008*צור, יובל ואביעד רז. 

81-106 
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 אביב –' בסמסטר 
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 ארגוני החברה האזרחית, השוק והמדינה

 קורס בחירה מ.א. 

 

 ר ניצה ברקוביץ"ד

 

 (יתכנו שינויים ברשימת המאמרים)

 

 מטרת הקורס

 

במרכז הקורס תעמוד החברה האזרחית על שלל מופעיה וביטוייה הארגוניים. מדובר 

בתנועות חברתיות, התארגנויות של  אקטיביזם פוליטי,  ארגונים לשינוי חברתי ועמותות 

הפועלים ברמה המקומית, הארצית והגלובלית ואשר משנים את פני החברה, אופי 

והפעילות הכלכלית. בהקשר הישראלי אפשר  ההשתתפות הפוליטית, אופן פעולת המדינה

,רופאים לזכויות אדם, 2011להצביע למשל על תנועת )תנועות?( המחאה החברתית של קיץ 

פורום נשים דתיות, קפה  –אנונימוס לזכויות בעלי חיים, הקמפיין נגד פיטום אווזים, קולך 

אוכלוסיות מוחלשות, רינגלבלום, כוח לעובדים, סחר הוגן, עמותות להעצמה כלכלית של 

 ועוד.   2000עמותה על"ם לנוער בסיכון, קרן רש"י, יד הנדיב, ציונות 

 

במהלך הקורס נציע מערכת אנליטית לניתוח התופעה ולהבנת מערכות היחסים שמתקיימות 

בין הסוגים השונים של ארגוני החברה האזרחית עם המדינה )ארגוני זכויות אדם לעומת 

השוק )ארגוני סביבה רדיקליים הפועלים נגד תאגידים לעומת עסקים עמותות רווחה( ועם 

חברתיים(.  כאשר כל אלה נבחנים בהקשר הרחב של תהליכי ניאו ליברליזציה וצמיחה של 

 . governanceסוג חדש של ממשליות 

 

משום שמדובר בתופעה בעלת פנים רבות, ומכיוון שבקורס אנו נאמץ את גישתו של אנטוניו 

טוען נגד קרטוגרפיה, מלאכת שרטוט המפות והגבולות המבחינים לכאורה בין גרמשי ה

המדינה, החברה האזרחית והשוק, והקורא לניתוח של המכלול החברתי, אנו נזדקק לתובנות 
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סוציולוגיה ארגונית, סוציולוגיה פוליטית, כלכלה פוליטית   -ולמושגים ממכלול של תחומי ידע 

 וסוציולוגיה של התרבות.  

 

הנושאים והמאמרים שאליהם לא נגיע ושלא נספיק לכסות במהלך סמסטר קצר אחד יוכלו 

  .לשמש אתכם לכתיבת העבודות

 

 

 

 דרישות הקורס: 

 קריאת מאמרי החובה )מצוינים ב *( והשתתפות בדיונים בכיתה.  

 קריאה שוטפת של עתון יומי.

על נושא לפי בחירתכן/ם )במתודולוגיה איכותנית או כמותית( אמפירית  עבודת מחקרכתיבת 

 ואשר תתייחס  לחומר התיאורטי ולסוגיות שנידונו במסגרת הקורס. 

. הסטודנטים יקבלו הנחיות מפורטות לגבי עריכת המחקר )א( יש לקבל אישור על הנושא

 גם הנחייה אישית. –ופורמט העבודה. ובמידת הצורך 

האחרונים הסטודנטים יציגו את הנושא שבחרו, מחשבות ראשוניות בשני השיעורים )ב( 

 וכיווני מחקר.

   30.9.15)ג( הגשת העבודה הסופית בתאריך 

 

 יש לעמוד בכל המטלות כדי לעבור את הקורס

 

 הרכב הציון:

 

 השתתפות בכיתה המבוססת על המאמרים 10%

 העבודה הסופית 90%
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 חיבור לשם קבלת תואר מוסמך. האוניברסיטה העברית.   ידיד בחיפה

 

. "מעברה על הדשא": מיקומים פוליטיים מצטלבים במאבק 2011תורג'מן אופנהיימר, ורד. 

 . אוניברסיטת תל אביב. 90-להשתתפות שוויונית בזירה הפמיניסטית בשנות ה

 

גדר: זיכרון, רטוריקה ונראות של . קריאה מחודשת של יחסי מ2007סלר, אלמה. ק-ורדרי

 נשים אלבניות בקוסובה. אוניברסיטת בן גוריון. 

 

בישראל.  המשפחתונים מטפלות התאגדות ?לעובדות . כוח2011פסקל, יעל. -שוסטק

 אוניברסיטת חיפה.

 

http://muse.jhu.edu/search/results?action=search&searchtype=author&section1=author&search1=%22Payes,%20Shany.%22
javascript:open_window(%22http://a20.libnet.ac.il:80/F/AU2Y1RGV8FH9X3CM1YIRV2VD1GVQAE89M61ENUYFCG7UAGBVC3-41627?func=service&doc_number=008585427&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://a20.libnet.ac.il:80/F/AU2Y1RGV8FH9X3CM1YIRV2VD1GVQAE89M61ENUYFCG7UAGBVC3-41628?func=service&doc_number=008585427&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://a20.libnet.ac.il:80/F/AU2Y1RGV8FH9X3CM1YIRV2VD1GVQAE89M61ENUYFCG7UAGBVC3-41628?func=service&doc_number=008585427&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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. "אני בתוכי משלבת את שתי התמות האלה": בין הכלכלי 2011אלחנני קנדליק, מור. 

 טת תל אביב.רגוני העצמה כלכלית לנשים. אוניברסימנחות בא –לחברתי 

 

השיח בשלוש מערכות הסברה למען  חיים": ניתוח-. "שיח)רור( בעלי2007מילשטיין, טלי. 

 ניברסיטת בן גוריון.חיים. או-זכויות בעלי

 

 במערכת חברה ביחסי מדינה ותמורות מוסדיים : שינויים"מלמטה . "הפרטה2013הוד, רמי. 

 אל. אוניברסיטת בן גוריון. )על הקמת בתי ספר ביוזמת עמותות הורים(בישר החינוך

 

 יוזמות שורש )grassroots( סביבתיות בישראל: ניצנים של  .2005גוטלר, מרגנית. -אופיר

 פוליטיקה חדשה, או שרידים של הפוליטיקה המסורתית? אוניברסיטת חיפה.

 

נעלמו תנועות השלום בישראל? :פעולה קולקטיבית, תנועות . האם 2012י, לירון. ’עינצ

 משלתיים . אוניברסיטת חיפה.מ-חברתיות וארגונים לא

 

. בין "גדר הביטחון" ל"חומת האפרטהייד": השפעות הפעילות של 2006פיינשטיין יובל. 

 תנועות חברתיות על המדינה בעידן המודרני המאוחר אוניברסיטת חיפה.

 

. קריאה מחדשת של אמהות, אזרחות וצבאיות במחאתה של תנועת "ארבע 2002נגה וינר. 

 אמהות" אוניברסיטת בן גוריון. 

 

. בין "יחד בגאווה" לבין "אין גאווה בכיבוש" :דילמות של אזרחות, זהות 2006ליבר, ענת. 

  סבית. אוניברסיטת בן גוריון. ל-וקוויריות בשיח הפוליטי של הקהילה ההומו

 

יכי אינדיבידואליזציה בראי ליברלית ותהל-. גאים במרכז: משילות נאו2011מורנו, עדי. 

 קהילת הלהט"ב בישראל . אוניברסיטת תל אביב
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XXX 2014.של אתנוגרפיה :בישראל העסקיות האליטות של "ההמשך דור" . פילנתרופית 

 בבהתהוות. אוניברסיטת תל אבי חברתית קבוצה
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 חילון והיקסמות העולם מחדש דת, 

Religion, Secularization, and the Re-

enchantment of the World 

 ד"ר ג'קי פלדמן 

 . 14 -12סמינר תואר שני. סמסטר ב. יום שלישי 

  

ידמה לא החליפו את הדת. עבור ציבור , המדע והק20-להפתעתם של הוגים רבים במאה ה

הסברים ותשובות למגוון שאלות קיומיות וחברתיות, גדול בישראל ובעולם, הדת מספקת 

והנראות הציבורית של הדת והשפעתה הפוליטית הולכת וגוברת. מה אנשים מחפשים בדת? 

איך אנשים מבינים את המפגש בין הדת לבין המדע? מהם הקשרים בין דת ללאומיות? באיזו 

שאלות אלו באמצעות קריאה, מידה חקר הדת טומן בחובו גישות דתיות או חילוניות? נחקור 

וכתיבת מחקר מקורי המבוסס על עבודת שדה בזירת דת עכשיווית. הקורס יכלול ביקורים 

 באתרים קדושים, שיחות עם אנשי דת, והרצאת אורח. 

To the surprise of many 20th-century thinkers, science and progress have not 

replaced religion. For many in Israel and in the world, religion provides 

answers to a variety of existential and social questions, and the political 

influence of religion is growing steadily. What do people search for in religion? 

How do people understand the connection between religion and science? 

What are the connections between religion and nationalism? To what extent is 

the study of religion built on implicit religious or secular assumptions? We will 

explore these questions through the reading of texts, visits to religious sites 

and conversations with clergy, a debate on these issues towards the end of 

the semester and a final paper building on the debate that includes some 

individual fieldwork/conversations in a contemporary religious field. 
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 מבנה הקורס ודרישות הקורס: 

קריאה ושיחה על מאמרים, הרצאת אורח, סיור, לימוד בחברותא, ומחקר  הקורס משלב

מבוססת על קריאה וניתוח מאמרים עמודים( ה 12-15שיסתכם בהגשת עבודה כתובה )

 )ולפעמים גם חומר ויזואלי(, ראיונות ו/או כמה תצפיות.

פרזנטציה )כולל קריאה שוטפת וסיכום מאמרים(,  נוכחות חובה, השתתפות פעילה בשיעורים

בכיתה והשתתפות בויכוח הפומבי בסוף הסמסטר. השתתפות בסיור אתרי דת, וסיכום 

 וניתוח לאור מאמרים וגישות שלמדנו.

 שיעור או שניים יוקדשו ללימוד טקסטים בחברותא.

במהלך החודש הראשון, תבחרו בנושא )בזוגות( הקשור ללימודים בשיעור, ותגבשו עמדות 

וח דקות בויכ 10-15ונגד )אחד המשתתפים( שיוצגו בהרצאה של בעד )אחד המשתתפים( 

פומבי בפני חבריכם לכיתה ותלמידים מצטיינים בשנה ב' לב.א. בקורס "דת כאן ועכשיו". 

בהמשך הסמסטר, תגישו עבודה המבוססת על קריאה נוספת בנושא )אפשר בזוגות( הכולל 

 גם דוגמאות מהשטח הישראלי. 

 . נא לשריין את התאריכים.1730-ל 1415, בין השעות 23.6.16מישי ביום חהויכוח יתקיים 

    20%  - )כולל סיכומים והצגת מאמרים בכיתה( השתתפות פעילה

 %70  -  הגשת תקציר במהלך הסמסטר( 10%)כולל  עבודות

 %10  -       סיור וניתוח

, יום שלם 20.3.16יום ראשון, לסיור שלנו לירושלים בסמסטר ב:  תשריינו את התאריך

 (.1900עד  0715)

 ם בהמשך:יחולו שינויי -תימות עיקריות 

 דת כמענה לצרכים פילוסופיים, פסיכולוגיים, חברתיים ה –. 1
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 1שיעור 

הגדרות הדת, דת כחוויה ייחודית, דת כמענה לצרכים פסיכולוגיים,  –גישות קלאסיות לדת 

 דת כדבק חברתי וכשיקוף חברתי, דת  וכריזמה.

Bowie, Fiona . 2009. “Anthropology of Religion”, in The Blackwell Companion 

to the Study of Religion, Robert A. Segal, ed., Malden, MA: Wiley-Blackwell, 

pp. 3-24. 

 יימסר דף הגדרות. –הגדרות של הדת 

 ויכוח גירץ ואסד על מה חשוב בדת.

  2שיעור 

Davie, Grace. 2009. “Sociology of Religion”, in The Blackwell Companion to 

the Study of Religion, Robert A. Segal, ed., Malden, MA: Wiley-Blackwell, pp. 

171-91.  

 20.3.16 –ום ראשון של הדקלים י –סיור לירושלים 

  3שיעור 

 ומשמעותה. חברותא: לימוד טקסטים של ג'יימס אוטו ופרויד על החוויה הדתית

 

 . דת וראציונליות/ חילון והסרת הקסם מהעולם/דת פרטית ודת פומבית2

 4-6שיעורים 

 EPסרט על כישוף 

 ריצ'ארד על כישוף ואמונות, מרי דגלאס על מיון ומבנה חברתיפ-אוונס

 rationality debate -טקסטים מתוך ה

 סיפורים במדיה של בעלי תשובה ומומרים. סיפורי נסים.

 פרקטיקה, חומר והקשר ביניהם. אמונה,

Bruce, Steve. “Secularization”, in The Blackwell Companion to the Study of 

Religion, Robert A. Segal, ed., Malden, MA: Wiley-Blackwell, pp. 413-17, 423-

326, 427-28. 

 הרצאת אורח של ג'יימס ביאלו על דת ואבלוציה???
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 תצורה של ישראל במבט השוואתי . דת ומדינה: ה3

 7-9שיעורים 

 דתות פומביות ודתיות פרטית

Jose Casanova, Public Religions in the modern World, Chicago: University of 

Chicago. 1994, pp. ?? 

 דת וכוח פוליטי ביהדות 

http://reedfluteblowing.blogspot.co.il/search/label/%D7%9E%D7%A7%D7%95

%D7%9D 

 דת אזרחית בישראל

Charles Liebman and Eliezer Don-Yehiya, Civil Religion in Israel, Berkeley: 

University of California Press, 1983. 

Carolyn Marvin and David Ingle, Blood Sacrifice and the American Flag, 

Philadelphia: University of Pennsylvania, 1999, pp. ?? 

 דתי/חילוני/רוחני: לאן נושבות הרוחות?

 יהודה גודמן ויוסי יונה, עורכים., פרקים מתוך מערבולת הזהויות

 נה ג'ראר, גינזבורג??ר –ימוד טקסטים בנושא דת ואלימות ל –חברותא 

 

 חקר השוואתי של הדת: הטייה חילונית?. אנתרופולוגיה ו4

 10-11שיעורים 

Robert Orsi, Robert, “When 2+2=5”, The American Scholar, Spring 2007 

 מאמר של בועז הוס על מדע הדתות

 – 14:15, בשעות 23.6.16 –ן ועכשיו" ויכוח פומבי עם השתתפות תלמידי ב.א. "דת כא

17:30. 

 

 . ויכוח פומבי וסיכום5

 12-13שיעורים 

 .1730-ל 1415, בין השעות 23.6.16ביום חמישי ויכוח פומבי על נושאי הקורס יתקיים 

 

https://theamericanscholar.org/issues/spring-2007/
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 ביבליוגרפיה מוצעת )חלק חובה, חלק לפרזנטציות. נספיק רק חלק(:

 :1יחידה 

Bowie, Fiona . 2009. “Anthropology of Religion”, in The Blackwell Companion 

to the Study of Religion, Robert A. Segal, ed., Malden, MA: Wiley-Blackwell, 

pp. 3-24. 

Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, translated by Carol 

Cosman, Oxford, 2001, pp. 35-46; 162-168. 

Bronislaw Malinowski, “The role of magic and religion” in Lessa & Vogt (eds), 

Reader in Comparative Religion, New York, Harper & Row, pp. 37-46.  

Jung, Carl "The Spiritual Problem of Modern Man", in The Portable Jung, pp. 

464-471. 

אביב: -עברית: ברוך קורא, תל האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם. .1984וובר, מקס. 

, פרק שני: (. חלק שני19-34עם עובד. חלק ראשון, פרק שני: "רוח הקפיטליזם" )עמ' 

 (.67-90"האסקזה ורוח הקפיטליזם" )עמ' 

 .83 -75( ע' 1,2פרויד, זיגמונד, התרבות והדת, )עתידה של אשלייה, פרקים 

, ע' 1990דת כמערך תרבותי",  בתוך פרשניות של תרבות, ירושלים, כתר,  “קליפורד גרץ, 

89--122 . 

 ,  והברית החדשה.1949קטעי עדות מתוך ויליאם ג'יימס, החוויה הדתית לסוגיה, ירושלים, 

 

 :2יחידה 

 .60-89ריצ'ארד, תורות של דתות פרימיטיביות, עמ' פ-א.א.אונס

Martin Hollis, Reason and Ritual, in Wilson, B.R. Rationality. 

Horton, Robin. 1970. African Traditional Thought and Western Science in 

Wilson, B.R. Rationality, pp. 131-171. 

Subbotsky, E. (2004). Magical thinking -- Reality or illusion. The Psychologist, 

17, 6, 336-339. 

http://www.lancaster.ac.uk/staff/subbotsk/0604subb.pdf
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Salazar, Carles and Joan Bestard, eds. 2015. Religion and Science as Forms 

of Life: Anthropological Insights into Reason and Unreason. New York: 

Berghahn. 

 

---. 2002. What is Iconoclash? Or Is There a World Beyond the Image Wars? 

In Iconoclash, Beyond the Image-Wars in Science, Religion and Art. Edited by 

Peter Weibel and Bruno Latour, 14-37. Cambridge, MA: MIT Press. 

  

---. 2005. ‘Thou shall not Freeze-Frame’ or How not to misunderstand the 

Science and Religion Debate. In Science, Religion, and the Human 

Experience. James D. Proctor, ed. New York and Oxford: Oxford University 

Press. 

Charles Hirschkind, "Passional Preaching, Aural Sensibility and Islamic 

Revival in Cairo", in A Reader in the Anthropology of Religion, Michael 

Lambek, ed, New York: Blackwell, 2003, pp. 537-554.  

Pelkmans Mathijs. Ethnographies of Doubt: Faith and Uncertainty in 

Contemporary Societies. 

 :3יחידה 

 רנה ג'יראר, אלימות וקדושה. )פרק א או ב(.

אלמונד, א. אפלבי סקוט, קנאות דתית מודרנית: יהדות, נצרות,  עימנואל סיון, גבריאל

 .288--261, 28--11, עמ' 2004ביב, ידיעות אחרונות, א-איסלם, הינדואיזם, תל

Marvin, Carolyn and David W. Ingle. 1999. Blood Sacrifice and the Nation: Totem 

Rituals and the American Flag. Cambridge, England: Cambridge University 

Press, pp. 1-8, 63-97. 

Charles Liebman and Eliezer Don-Yehiya, Civil Religion in Israel, Berkeley: 

University of California, 1983. 

יהודה גודמן, "החזרה בתשובה וזהויות דתיות חדשות בישראל בתחילת שנת האלפיים",  מתוך  
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 . הוצאת כתר.2004על דתיות וחילוניות, בעריכת אביעד קליינברג.  לא להאמין: מבט אחר

 . 29--26, עמ' 26. "המהפכה הרוחנית צומחת מלמטה". ארץ אחרת. 2005וקסלר, פיליפ. 

 

 :4יחידה 

Asad, Talal. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, 

Stanford: University of Stanford.,  

Casanova, Jose. 1994. Public Religions in the Modern World, Chicago: 

University of Chicago. 

Orsi, Robert, “When 2+2=5”, The American Scholar, Spring 2007 

Ruel, Malcolm. "Christians as Believers" in A Reader in the Anthropology of 

Religion, Michael Lambek, ed, New York: Blackwell, 2003, pp. 99-113.  

תבורי, עידו. "האנרגיה של השכינה: המפגש בין העידן החדש למדעי החברה" בתוך רוקדים 

 .27--7, עמ' 2007בשדה קוצים, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 

 

  

https://theamericanscholar.org/issues/spring-2007/
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 הסוציולוגיה בישראל

 

 2016פרופ' אורי רם, 

 

 (2015דצמבר  30סילבוס )עודכן, 

 

כללי: קורס זה עוסק בהיסטוריה הרעיונית והחברתית של הסוציולוגיה בישראל, בהקשריה 

הפוליטיים, הלאומיים והחברתיים המשתנים: בהתפתחות החשיבה הסוציולוגית בישראל, 

לגישות ביקורתיות שונות, בסוציולוגים הפועלים בה,  באסכולות השולטות בה, בהתפצלותה

בקבוצות החברתיות היוצרות אותה, באמצעיה, בתפוקתה, בממצאיה ובמסריה. זהו אם כן 

 קורס בסוציולוגיה של הסוציולוגיה, ובסוציולוגיה של הידע הסוציולוגי.

עבודה  ;(15%הצגת רפרטים ) ;קריאת החומר  ;חובות הסטודנטים:    נוכחות והשתתפות

עמודים  15-12. 2016)תאריך אחרון להגשה סוף ספטמבר   (85%כתובה בסיום הסמסטר )

 שורות(.  1.5פונקט, רווח  12עמודים לזוג, אות  18-20ליחיד, 

 

 רשימת קריאה טנטטיבית )יעודכן בראשית הסמסטר ובהמשך להחלטות המרצה(: 

 

 חומר קריאה לשעור:

 

חינוך בעידן בתוך  511-136דרניזם: עמדה פילוסופית. עמ. . פוסטמו1996אופיר, עדי. 

 . בעריכת אילן גור זאב. הפוסטמודרניסטי

פני אדם: בחינות בתוך  164-397. בין חברה למדינה. עמ. 1989בובר, מרטין. 

 פילוסופית. ירושלים: מוסד ביאליק.  באנתרופולוגיה

. תל וציולוגיהשאלות בסבתוך  00-00א'. "פרדוקס הסוציולוג". עמ. 2005בורדייה, פייר. 

 אביב: רסלינג. 

שאלות בתוך  181-113ב'. "על כמה מתכונות השדה". עמ. 2005בורדייה, פייר. 

 . תל אביב: רסלינג.בסוציולוגיה
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. "למקורותיה הגרמניים של התרבות העברית: על הדחקת תפקידו 2007בלום, איתן. 

 .71-93: 11 לספרות ולמחשבה רדיקליתמטעם: כתב עת הלאומני של ארתור רופין". 

. "הסוציולוגיה קולטת את העלייה: דיון ביקורתי באסכולה דומיננטית 1978ברנשטיין דבורה. 

 .18-5: 1, גיליון מחברות למחקר ולביקורתבסוציולוגיה". 

. "חקר נשים בהיסטוריוגרפיה הישראלית". בתוך: מ' שילה, ר' קרק 2001ברנשטיין, דבורה. 

. ירושלים: יד העבריות החדשות: נשים ביישוב ובציונות בראי המגדרזן־רוקם )עורכות(. וג' ח

 יצחק בן צבי.

ברנשטיין,דבורה. "מה שרואים משם לא רואים מכאן: היבטים ותובנות בהיסטוריוגרפיה 

 .  38-23(: 1ב') סוציולוגיה ישראליתהישראלית". 

תיאוריה יברלית". ל-ותיות כאידיאולוגיה ניאו. "זהות נגד מעמד: רב תרב2001גוטווין, דני. 

 259-241: 19 וביקורת

יאוריה ת –שמונה ו-חמישים לארבעים. "מחברות למחקר ולביקורת". 1999וייס, ארז. 

 .013-312: 12-13, גליון וביקורת

-116חידר, עזיז. "התפתחות המחקר ומעמדו של המיעוט הערבי בחברה הישראלית". עמ. 

 . ירושלים: מאגנס.מדינה וקהילהור )עורך(, בתוך מ. נא 135

. "הסוציולוגיה בירושלים: צילה של הרוח ההיסטורית". 2005יאיר, גד, ונועה אפלויג. 

 .95-122(: 1ז ) סוציולוגיה ישראלית

. "השבר שלא היה: הסוציולוגיה הישראלית בראי מלחמת ששת 1993לוי, יגיל ויואב פלד. 

 . 115-128: 3 וביקורת תיאוריההימים". 

. "ה'יישוב' כחברה פוליטית: תהליכי יצירת מרכז במבנה 1970ליסק, משה ודן הורוביץ. 

 .  140-108(: 2י"ז) מגמותחברתי חלקי ופלורליסטי". 

. "'סוציולוגים ביקורתיים' ו'סוציולוגים ממסדיים' בקהילה האקדמית 1996ליסק, משה. 

' גינוסר וא' (. בתוך: פ60-99אקדמי ענייני" )עמ' הישראלית: מאבקים אידיאולוגיים או שיח 

 וריון בנגב. ג-וניברסיטת בןשדה בוקר: א .זמננו-ציונות: פולמוס בןבראלי )עורכים(. 

. "הקדמה: המחקר על הפלסטינים בישראל: בין 2011ונדים רוחנא.  ח'ורי, אריז'-סבאע'

הפלסטינים בישראל: עורכים(. )ח'ורי ורוחנא -(. בתוך: סבאע'5-15האקדמי לפוליטי" )עמ' 

 כרמל.-. חיפה: מדה אלעיונים בהיסטוריה, בפוליטיקה ובחברה
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מחברות למחקר . "אשכנזים ומזרחים: יחסי תלות בהתהוות". 1978סבירסקי, שלמה, וקציר. 

 .59-20:  1, גיליון ולביקורת

(: 2י') ה ישראליתסוציולוגי. "סוציולוגיה ישראלית: אקדמית וציבורית". 2009סמוחה, סמי. 

444-440. 

24- כיוונים. "סוציולוגיה ואידיאולוגיה: עיונים במשנתו של ארתור רופין". 1984ראובני, יעקב. 

23 :48-25 . 

. "התפתחויות חדשות בסוציולוגיה של הפלסטינים בישראל: סקירה 1995רוזנהק, זאב. 

 .671-190(: 1-2) 37 מגמותאנליטית". 

תיאוריה  "זיכרון וזהות: סוציולוגיה של ויכוח ההיסטוריונים בישראל".. 1996רם, אורי. 

 . 33-9: 8וביקורת 

שובו של מרטין בובר: . מבוא: בובר הסוציולוג הנעלם". מתוך 1. "פרק 2015רם, אורי. 

 . תל אביב: רסלינג.   המחשבה הלאומית והחברתית בישראל מבובר עד הבובריאנים החדשים

 .225-237: 8 תיאוריה וביקורת. "עת לתיאוריה". 1996שלו, מיכאל. 

-חמישים לארבעים. "מרטין בובר והסוציולוגיה הישראלית". 1999שמיר, רונן ודן אבנון. 

 .74-55: 12-13, גליון תיאוריה וביקורת –ושמונה 

 .22-9: 20 תיאוריה וביקורת. "המבט הפוסטקולוניאלי". 2002שנהב, יהודה וחנן חבר.  

681-(: 2) 2 סוציולוגיה ישראלית. " האם קיימת סוציולוגיה ישראלית?" 2000ודה. שנהב, יה

675 . 

. "קרקע עבודה ואוכלוסייה בקולוניזציה הציונית: היבטים כלליים 1993שפיר, גרשון. 

. תל החברה הישראלית: היבטים ביקורתייםבתוך אורי רם )עורך(.  201-104וייחודיים". עמ. 

 אביב: ברירות. 

. "המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית: מפא"י כמפלגה 1993ירא, יונתן. שפ

. תל החברה הישראלית: היבטים ביקורתייםתוך אורי רם )עורך( ב 54-4דומיננטית". עמ. 

 אביב ברירת. 

. 42 תיאוריה וביקורת. "השתכנזות: על פרפורמנס אתני וכישלונו". 2014וי, אורנה. ל-ששון

71-97. 

 

 קסטים נוספים וספרי יסוד וספרי עזר רלוונטיים לנושא:ט
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. תל אביב: קרוב אצל אחרים: התפתחות האנתרופולוגיה בישראל. 2011אבוהב, אורית. 

 רסלינג.

. ירושלים: לא כנענים, לא צלבנים: מקורות המיתולוגיה הישראלית. 2008אוחנה, דוד. 

 כתר. 

2007-למציאות: מסמכי החזון של הערבים בישראל בין חזון  .2008 שרה. לזר,-אוסצקי

לזר ומוסטפא כבהא. בהוצאת הפורום להסכמה אזרחית, -עורכים: שרה אוסצקי. 2006

 ירושלים.

 . ירושלים: מאגנס. החברה הישראלית. רקע התפתחות ובעיות. 1967אייזנשטדט, ש.נ. 

 מאגנס.. ירושלים: החברה הישראלית בתמורותיה. 1985אייזנשטדט, ש.נ. 

 . תל אביב: רסלינג. הנרטיב המזרחי החדש בישראל. 2015. קיזל אריה

קולות מזרחיים: לקראת שיח . 2005אלר. ה-אבוטבול, גיא, , לב גרינברג ופנינה מוצפי

 הוצאת מסדה. . רמת גן:מזרחי חדש על החברה והתרבות הישראלית

 

לזכור וגם לשכוח: מבט . 2009)עורכים(.  עזרא מנדלסון ,ג'רמי כהן ,, אלברט באומגרטן

. ירושלים: מרכז שנה למדינה 60כרך חגיגי של כתב העת 'ציון': ישראלי אל העבר היהודי. 

 זלמן שזר. 

. לבנות את האומה מחדש: אינטלקטואלים פלסטינים בישראל. 2006. גאנם, הוניידה

 ירושלים: מאגנס.

 . תל אביב: בבל וידיעות ספרים. אנציקלופדיה של הרעיונות. 2012גורביץ, דוד ודן עינב. 

. ירושלים: מרכז בין חזון לרוויזיה: מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית. 1997ויץ יחיעם )עורך(. 

 זלמן שדר. 

. תל האינטלקטואל האמת והכוח: מפרשת דרייפוס עד מלחמת המפרץ. 2000זנד, שלמה. 

 אביב: עם עובד. 

המזרחים בישראל: עיון . 2002אלר )עורכים( ה-חנן, חבר, יהודה שנהב, פנינה מוצפי

 . ירושלים: מכון ון ליר והקבוץ המאוחד. ביקורתי מחודש

. תל בישראל רב תרבותיות מהי? על הפוליטיקה של השונות. 2005יונה, יוסי ושנהב יהודה. 

 אביב: בבל.

http://www.resling.co.il/author.asp?author_id=617
http://www.shazar.org.il/Authors/%d7%90%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%98+%d7%91%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%92%d7%a8%d7%98%d7%9f.aspx?name=%d7%90%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%98+%d7%91%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%92%d7%a8%d7%98%d7%9f
http://www.shazar.org.il/Authors/%d7%92%27%d7%a8%d7%9e%d7%99+%d7%9b%d7%94%d7%9f.aspx?name=%d7%92%27%d7%a8%d7%9e%d7%99+%d7%9b%d7%94%d7%9f
http://www.shazar.org.il/Authors/%d7%92%27%d7%a8%d7%9e%d7%99+%d7%9b%d7%94%d7%9f.aspx?name=%d7%92%27%d7%a8%d7%9e%d7%99+%d7%9b%d7%94%d7%9f
http://www.shazar.org.il/Authors/%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%90+%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%a1%d7%95%d7%9f.aspx?name=%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%90+%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%a1%d7%95%d7%9f
http://www.shazar.org.il/Authors/%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%90+%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%a1%d7%95%d7%9f.aspx?name=%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%90+%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%a1%d7%95%d7%9f
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=93922846
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=93922846
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עצמאות -טרום ההר והגבעה: האוניברסיטה העברית בירושלים בתקופת. 2006כהן, אורי. 

 . תל אביב: עם עובד.וראשית המדינה

ניתוח  –לא נחשלים אלא מנוחשלים: מזרחים ואשכנזים בישראל . 9811סבירסקי, שלמה. 

 . חיפה: מחברות למחקר ולביקורת.סוציולוגי ושיחות עם פעילים ופעילות

 . סוציולוגיה ישראליתסמוחה, סמי. "סוציולוגיה ישראלית  אקדמית וציבורית". 

המיעוט הערבי . "מאוריינטאליזם למחקר ביקורתי: מגמות בקרב 2004סמוחה, סמי. 

 . ירושלים: מאגנס.מדינה וקהילהבתוך מ. נאור )עורך(,  511-101בישראל". עמ. 

 אביב: תל מורכבת. אזרחות של הדינמיקה ישראלי: מיהו .2005פלד, יואב וגרשון שפיר. 

  .אביב תל אוניברסיטת הוצאת

מהגרים, מתיישבים, ילידים. המדינה והחברה בישראל: בין ריבוי . 2004קימרלינג, ברוך. 

 . תל אביב: עלמא ועם עובד. תרבויות למלחמת תרבות

ההשכלה הגבוהה בישראל: נגישות, איכות ומצויינות במשאבים  מדיניות. 2010קירש, אורי. 

 כון טכנולוגי לישראל. מ –. חיפה: מוסד שמואל נאמן, הטכניון מוגבלים

סוציולוגיה . "קווים לדמותו של שדה המחקר הלהט"בי בישראל". 2000קמה, עמית. 

 . 262-241(: 2)טו'  ישראלית

. באר שבע: בן גוריון והאינטלקטואלים: עוצמה, דעת וכריזמה. 1988קרן, מיכאל. 

 גוריון בנגב. -אוניברסיטת בן

 . המרכז לחקר החברה הערבית. אנתרופולוגיה והפלסטינים. 1998רבינוביץ, דן. 

ם של . באר שבע: הוצאת הספריאי/שוויון(. 2006רם, א. וברקוביץ, נ. )עורכים(. )

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומוסד ביאליק. 

 . תל אביב: ברירות.החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים. 1993רם, אורי )עורך(. 

 אביב: תל .בישראל ידעה של והפוליטיקה אומיותל 'פוסט':ה של הזמן .2006רם, אורי. 

 רסלינג.

וחברתית בישראל מבובר עד שובו של מרטין בובר: הגות לאומית . 2015רם, אורי. 

 תל אביב: רסלינג.  הבובריאנים החדשים.

. תל אביב: הקיבוץ קולוניאליות והמצב הפוסט קולוניאלי. 2004שנהב, יהודה )עורך(. 

 המאוחד ומכון ון ליר. 

 . תל אביב: עם עובד.הערבים: לאומיות, דת ואתניות-היהודים. 2003שנהב, יהודה 

javascript:open_window(%22https://lib20.bgu.ac.il/F/RB4NSVS4PERBG9C2FSL8VBU26D88RQ1X28PAPGPDFTUAK9HXIT-48887?func=service&doc_number=001916528&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://lib20.bgu.ac.il/F/RB4NSVS4PERBG9C2FSL8VBU26D88RQ1X28PAPGPDFTUAK9HXIT-48887?func=service&doc_number=001916528&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://lib20.bgu.ac.il/F/RB4NSVS4PERBG9C2FSL8VBU26D88RQ1X28PAPGPDFTUAK9HXIT-48887?func=service&doc_number=001916528&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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675-(: 2ב') סוציולוגיה ישראלית. "האם קיימת סוציולוגיה ישראלית?" 2000שנהב, יהודה. 

681. 

 .712-263(: 2ט') סוציולוגיה ישראלית. "הסוציולוגים והכיבוש". 2008שנהב, יהודה. 

. תל אביב: עם אחדות העבודה ההיסטורית: עוצמתו של ארגון פוליטי. 1975שפירא, יונתן. 

 עובד.

 /http://theory-and-criticism.vanleer.org.ilובקורת: במה ישראלית. אתר  תיאוריה

Charles Kurzman and Lynn Owens. 2002. ”THE SOCIOLOGY OF 

NTELLECTUALS”.  Annual Review Sociology 28:63–90 
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 חזית המחקר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 נק"ז 2 102-2-0083

 ד"ר אורי שויד

 (14:00 – 15:00)שעת קבלה: יום ב' 

 מטרת הקורס

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמידים את הגלגולים העכשוויים של הנושאים ושיטות 

החקירה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וכן להקנות מיומנויות קריאה, ניתוח והערכה של 

ציע מגוון נושאים טקסטים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בדגש על הערכה חיובית. הקורס י

מהספרות המקצועית העדכנית, ויתנהל ברובו תוך דיון על הדומה והשונה בין זרמים שונים 

בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בנות זמננו. עבור כל טקסט ננסה להבין מדוע הוא חשוב, האם 

 הוא טוב, וכיצד ניתן לשפרו. 

 חובות התלמידים

 קריאה שוטפת של פריטי החובה

 ובות לקריאה והעלאתם לאתר בזמן. כתיבת תג

 השתתפות פעילה בדיונים

 הצגה קצרה בכיתה של אחד מפרטי קריאת הרשות

 הגשת עבודת בית בסוף הקורס. 

 

 מהלך הקורס

הקורס מחולק לשלושה שערים, שהגבולות ביניהם מטושטשים. השער הראשון עוסק 

בפיתוחים תיאורטיים, השני בפיתוחים מתודולוגיים, והאחרון בסוגיות תימטיות. לקראת כל 

עד יום שני שיעור יש לקרוא את קריאת החובה, ולהעלות תגובות לקריאה* באמצעות האתר 

כבו מהצגה קצרה של מאמר/ים מתוך קריאת הרשות, ודיון רוב השיעורים יור .18:30בשעה 

מרכזי במאמר או שניים שכולם קראו, ע"פ הסוגיות המרכזיות שהועלו בתגובות. בנוסף, 

 ברוב השיעורים נארח לכמה דקות מרצה אחר מסגל המחלקה שיספר על מחקריו. 
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 הרכב הציון

 עובר.תגובות קריאה לפחות בציון  8נקודות עבור הגשת  40

 נקודות עבור הצגת מאמר בכיתה 15

 נקודות עבור עבודה מסכמת. 45

נקודות במקום הצגה  60במקרים חריגים ניתן להגיש עבודה מסכמת מורחבת במשקל 

 בכיתה.

 

לא מדובר בדו"ח קריאה או סיכום. עבור כל פריט בקריאת החובה יש  *תגובות לקריאה:

הו שזה הזכיר לכם, התייחסות לתגובה אחרת משהו שאהבתם או שלא, מש –לכתוב תגובה 

מילה לפריט )אין מגבלת מינימום(.  400שמישהו אחר כבר העלה, וכו'. אין לשלוח יותר מ

 התגובות יקבלו ציון "עובר", אלא אם הם יחשפו היעדר קריאה או חוסר מחשבה קיצוני.

 

 הצגה בכיתה

להעביר את המסר העיקרי של  כל תלמיד יציג מאמר אחד מתוך קריאת הרשות. על ההצגה

 –השאלות העיקריות  3-דקות, ולהתייחס ל 10המאמר, לעמוד במסגרת זמנים נוקשה של 

 מדוע המאמר חשוב, האם הוא טוב, וכיצד ניתן לשפרו. 

 

 עבודה מסכמת

 2-8)  ( הצעת שיעור לקורס בשנה הבאה1כעבודה מסכמת על כל תלמיד לבחור בין 

( הגשת טיוטה 3עמודים(  10)עד  Annual Reviewבסגנון  ( כתיבת סקירה2עמודים( 

ות פריטים לפח 5-להצעת תיזה. בכל אחת מהאפשרויות יש לכלול התייחסות משמעותית ל

 השנים האחרונות. 3-שפורסמו ב
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 (שהיא בסיס לשינויים) תוכנית הקורס

 

 היכרות.  –28/10

 :אחד מבין – קריאת חובה

Gans, H.J. 1992. “Sociological Amnesia: The Noncumulation of normal social 

science”. Sociological Forum 7(4):701. 

Rabinow, P. 2007 “Marking Time: On the anthropology of the contemporary”. 

Introduction. Pp 1-11. Princeton University Press. 

 י(השנ –)קריאת רשות 

 

 תיאוריה למחקר איכותני, 4/11

Timmermans, S. and Tavory, I. 2012. Theory Construction in Qualitative 

Research: From Grounded Theory to Abductive Analysis. Sociological Theory 

30(3): 167-186. 

 רשות:

 

Fligstein, Neil and Doug McAdam. 2011. “Towards a general theory of 

strategic action fields”. Sociological Theory 29(1):1-26 

 מצגות כיתה:

 

 

111/1 

 תיאוריה למחקר כמותני?

  חובה:

Watts, Duncan J. 2014.Common Sense and Sociological Explanations. 

of Sociology 120 American Journal)2:(313  
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 מתוך הרשימה בסוף הסילבוס –רשות 

 

 סוציולוגיה הסטורית 18.11

 חובה:

Delanty, G. 2015. Europe in World Regional Perspective: Formations of 

Modernity and Major Historical Transformations. British Journal of Sociology 

66(3): 420-440. 

 

. ניהול "אוכלוסיות מסוכנות": מפרקטיקות חירום קולוניאליות לחוקי המאבק 2015ברדה, י. 

 97-126: 44בטרור בהודו וישראל. תיאוריה וביקורת 

 מתוך הרשימה בסוף הסילבוס –רשות 

 הוויכוח הסוציולוגי על האתנוגרפיה –25.11

 חובה:

Jerolmack, Colin and Shamus Khan. 2014. Talk is Cheap: Ethnography and 

the Attitudinal Fallacy. Sociological Methods and Research. 43:178-209 

 

 רשות:

  -  special sectionשאר המאמרים ב 

Douglas Maynard. News from Somewhere, News from Nowhere: on the Study 

of Interaction in Ethnographic Inquiry. Pp210-218 

Karen A. Cerulo. Reassessing the Problem: Response to Jerolmack and 

Khan. Pp 219-226. 

Stephen Vaisey. The “Attitudinal Fallacy” is a Fallacy: Why we need Many 

Methods to Study Culture. Pp227-231. 

Paul DiMaggio. Comment on Jerolmack and Khan, “Talk is Cheap”: 

Ethnography and the attitudinal fallacy. Pp232-235. 

Jerolmack and Khan. Towards an understanding of the Relationship Between 

Actions and Accounts. Pp236-247.  
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 הויכוח האתי על האתנוגרפיה 2.12

 חובה:

Goffman, A. 2009. On the Run: Wanted Men in a Philadelphia Ghetto. 

American Sociological Review.  74: 339-

357, doi:10.1177/000312240907400301 

77(1):45–68. 

 מתוך הרשימה בסוף הסילבוס –רשות 

 

 רמות מדידה –9.12

 חובה:

Latour, Bruno, Pablo Jensen, Tommaso Venturini, Sebastian Grauwin, and 

Dominique Boullier. 2012. “‘The Whole Is Always Smaller than Its Parts’ - a 

Digital Test of Gabriel Tardes’ Monads.” British Journal of Sociology 

63(4):590–615. 

 וגם

Childress, C. Clayton, and Noah E. Friedkin. 2012. “Cultural Reception and 

Production: The Social Construction of Meaning in Book Clubs.” American 

Sociological Review 

 מתוך הרשימה בסוף הסילבוס –רשות 

 

16.12  

 האתגר הדיגיטלי 

 חובה:

Ruppert, Evelyn, John Law, and Mike Savage. 2013. “Reassembling Social 

Science Methods: The Challenge of Digital Devices.” Theory, Culture & 

Society 30(4):22–46. 
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 רשות:

McFarland, Daniel A., Dan Jurafsky, and Craig Rawlings. 2013. “Making the 

Connection: Social Bonding in Courtship Situations.” American Journal of 

Sociology 118(6):1596–1649.  

 

 המפנה המטריאלי. 23.12

 חובה: 

El Or, Tamar. 2012. “The Soul of the Biblical Sandal: On Anthropology and 

Style.” American Anthropologist 114(3):433–45.  

 וגם אחד מבין:

Pierides, Dean, and Dan Woodman. 2012. “Object-Oriented Sociology and 

Organizing in the Face of Emergency: Bruno Latour, Graham Harman and the 

Material Turn.” British Journal of Sociology 63(4):662–79. 

Bond, David. 2013. “Governing Disaster: The Political Life of the Environment 

during the BP Oil Spill.” Cultural Anthropology 28(4):694–715. 

 ורשות:

Harris Solomon. 2014. “Taste Tests: Pizza and the Gastropolitical Laboratory 

in Mumbai”. Ethnos: Journal of Anthropology. 79(1):19-40.  

 

 אזרחות 30.12

 חובה:

 Charles, Nicole. 2014. Mobilizing the self governance of pre-damaged 

bodies: neoliberal biological citizenship and HPV vaccination promotion in 

Canada. Citizenship Studies: 17:6-7 – 770-784 

 

 וגם אחד מבין:

James, Deborah. 2013. Citizenship and Land in South Africa: From rights to 

responsibilities. Critique of Anthropology:33(1):26-46 
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Meltzer, Judy. 2013. ‘Good Citizenship’ and the promotion of personal savings 

account in Peru. Citizenship studies 17(5):641-652 

 

 מומחיות 6.1 

 חובה:

Tamarkin, N. 2014. Genetic Diaspora: Producing Knowledge of Genes and 

Jews in Rural South Africa. Cultural Anthropology. 29(3):552-574  

 רשות:

Eyal, Gil. 2013. “For a Sociology of Expertise: The Social Origins of the 

Autism Epidemic.” American Journal of Sociology 118(4):863–907. 

 

 

 גזע 13.1

 חובה: 

 

M’Charek, Amade. 2013. “BEYOND FACT OR FICTION: On the Materiality of 

Race in Practice.” Cultural Anthropology 28(3):420–42. 

 רשות: 

Thomas, Deborah A., and M. Kamari Clarke. 2013. “Globalization and Race: 

Structures of Inequality, New Sovereignties, and Citizenship in a Neoliberal 

Era.” Annual Review of Anthropology 42(1):305–25  

Phelan, Jo C., Bruce G. Link, and Naumi M. Feldman. 2013. “The Genomic 

Revolution and Beliefs about Essential Racial Differences: A Backdoor to 

Eugenics?” American Sociological Review 78(2):167–91. 
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Pager, D., & Pedulla, D. S. (2015). Race, Self-Selection, and the Job 

Search Process1. American Journal of Sociology, 120(4), 1005-1054. 

 

Telles, E., & Paschel, T. (2014). Who Is Black, White, or Mixed Race? 

How Skin Color, Status, and Nation Shape Racial Classification in Latin 

America1.American Journal of Sociology, 120(3), 864-907. 

 

 .מחאה 20.1 

 חובה: 

Snow, David A. and Dana M. Moss. 2014. “Protest on the Fly: Towards a 

theory of spontaneity in the dynamics of protest and social movements”. 

American Sociological Review 79(6):112-1143. 

 רשות:

פני ליף: עלייתה ונפילתה של המחאה דביולי של  14-. "ה2013רם, אורי ודני פילק. 

  . 17-43:  41 תיאוריה וביקורת.החברתית". 

". עמדימ-: ניתוח דורי2011כלכלה הפוליטית של מחאת . "ה2013 רוזנהק, זאב ומיכאל שלו

 141-164:  41 תיאוריה וביקורת.

 

 

 מאמרי רשות נוספים:

 

Go, Julian. 2013. “For a Postcolonial Sociology.” Theory and Society 

42(1):25–55.  

 

McDonnell, Erin Metz. 2013. “Budgetary Units: A Weberian Approach to 

Consumption.” American Journal of Sociology 119(2):307–50. מאור   
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King, Marissa D., Jennifer Jennings and Jason M. Fletcher. 2014. Medical 

Adaptation to Academic Pressure: Schooling, Stimulant Use, and 

Socioeconomic Status. American Sociological Review Online first.  מורן ואירנה 

 

Fassin, Didier. 2013. “WHY ETHNOGRAPHY MATTERS: On Anthropology 

and Its Publics.” Cultural Anthropology 28(4):621–46. שרון      

 

Peebles, Gustav. 2010. “the Anthropology of Credit and Debt”. Annual Review 

of Anthropology 39: 225-40. שירין    

 

Knott, Kim. 2010. “Religion, Space and Place: The Spatial turn in Research 

on Religion”. Religion and Society: Advances in Research. 1:29-43.  

 

Vasi, I. B., Walker, E. T., Johnson, J. S., & Tan, H. F. (2015). “No Fracking 

Way!” Documentary Film, Discursive Opportunity, and Local Opposition 

against Hydraulic Fracturing in the United States, 2010 to 2013. American 

Sociological Review, 0003122415598534. 

 

Dobbin, F., Schrage, D., & Kalev, A. (2015). Rage against the Iron Cage The 

Varied Effects of Bureaucratic Personnel Reforms on Diversity. American 

Sociological Review, 0003122415596416. 

 

Kuipers, G. (2015). How National Institutions Mediate the Global Screen 

Translation, Institutional Interdependencies, and the Production of National 

Difference in Four European Countries. American Sociological Review, 

0003122415599155. 
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Frye, M., & Trinitapoli, J. (2015). Ideals as Anchors for Relationship 

Experiences. American Sociological Review, 80(3), 496-525. 

 

Hsu, G., & Grodal, S. (2015). Category Taken-for-Grantedness as a Strategic 

Opportunity The Case of Light Cigarettes, 1964 to 1993. American 

Sociological Review, 80(1), 28-62. 

 

Pedulla, D. S., & Thébaud, S. (2015). Can we finish the revolution? Gender, 

work-family ideals, and institutional constraint. American Sociological 

Review,80(1), 116-139. 

 

McClintock, E. A. (2014). Beauty and Status The Illusion of Exchange in 

Partner Selection?. American Sociological Review, 0003122414536391. 

 

Srivastava, S. B., & Sherman, E. L. (2014). Agents of Change or Cogs in the 

Machine? Re-examining the Influence of Female Managers on the Gender 

Wage Gap. American Journal of Sociology. 

 

Centola, D. (2015). The Social Origins of Networks and Diffusion1. American 

Journal of Sociology, 120(5), 1295-1338. 

 

McFarland, D. A., Moody, J., Diehl, D., Smith, J. A., & Thomas, R. J. (2014). 

Network ecology and adolescent social structure. American sociological 

review, 0003122414554001. 

 

DellaPosta, D., Shi, Y., & Macy, M. (2015). Why Do Liberals Drink 

Lattes?.American Journal of Sociology, 120(5), 1473-1511. 
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De Vaan, M., Stark, D., & Vedres, B. (2015). Game Changer: The Topology of 

Creativity1. American Journal of Sociology, 120(4), 1144-1194. 

Menchik, D. A. (2014). Decisions about Knowledge in Medical Practice: The 

Effect of Temporal Features of a Task1. American Journal of 

Sociology, 120(3), 701-749. 

Riley, D., & Fernández, J. J. (2014). Beyond Strong and Weak: Rethinking 

Postdictatorship Civil Societies1. American Journal of Sociology, 120(2), 432-

503. 
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 נושאים נוספים: 

 

 התאבדות. 

 חובה:

Scourfield, Jonathan, Ben Fincham, Susanne Langer, and Michael Shiner. 

2012. “Sociological Autopsy: An Integrated Approach to the Study of Suicide 

in Men.” Social Science & Medicine 74(4):466–73. 

  וגם אחד מבין:

Fisch, Michael. 2013. “TOKYO’S COMMUTER TRAIN SUICIDES AND THE 

SOCIETY OF EMERGENCE.” Cultural Anthropology 28(2):320–43. 

Abrutyn, Seth, and Anna S. Mueller. 2014. “Are Suicidal Behaviors 

Contagious in Adolescence? Using Longitudinal Data to Examine Suicide 

Suggestion.” American Sociological Review (online) 

 

 אי שוויון

 חובה:

Desmond, Matthew. 2012. “Eviction and the Reproduction of Urban Poverty.” 

American Journal of Sociology 118(1):88–133. 

 רשות: 

Chan, Tak Wing, and Vikki Boliver. 2013. “The Grandparents Effect in Social 

Mobility: Evidence from British Birth Cohort Studies.” American Sociological 

Review 78(4):662–78. נטלי וענת    

Volscho, Thomas W., and Nathan J. Kelly. 2012. “The Rise of the Super-Rich: 

Power Resources, Taxes, Financial Markets, and the Dynamics of the Top 1 

Percent, 1949 to 2008.” American Sociological Review 77(5):679–99. ג'סיקה    
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 מבט אנתרופולוגי על ארגונים

Organizations from an Anthropological Perspective 

 

 . dafnash@bgu.ac.ilורטש . דוא"ל: -: ד"ר דפנה שירמרצה

 

 המייל. לתאם מראש דרך. יש 12:00-: יום ג' בשעות קבלה

 

 10:00-8:30: יום ג', מועד ומיקום ההרצאות

 

 : מבוא לאנתרופולוגיהדרישות קדם

 

 : תיאור הקורס

קורס זה בוחן את הקשר בין תרבות לארגון, ובין תרבות ארגונית לאנתרופולוגיה. התנהגות 

במפתיע, נוצר ( מהווה תחום חדש יחסית, אשר, אולי Organizational Behaviorארגונית )

וגים. אך בשלב מסוים, שני התחומים נפרדו, והמחקר הארגוני ידי אנתרופול-על גם במקור

הינה להצביע על מטרת הקורס  איבד קשר עם האיכויות המהותיות של אנתרופולוגיה.

 בוע מהחיבור המחודש בין המחקר הארגוני ואנתרופולוגיה.היתרונות אשר יכולים לנ

באמצעות קריאה ודיון בנושאי מפתח, יסקרו אופני חשיבה בנוגע לארגונים בעבר וכיום, 

יחקרו תפיסות ארגוניות בתרבויות שונות בעולם, יבחנו דרכים בהן אנתרופולוגים הבינו 

האנתרופולוגיות לסוגיות כמגדר,  שיטות המחקרארגונים ותרמו לשגשוגם, ותידון תרומת 

 חות וסוגיות אתיות במחקר ארגוני.אופני ניהול, יחס ללקו

  

mailto:dafnash@bgu.ac.il
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 :מטלות הקורס

 

 *** חובה להשלים את שתי המטלות בכדי לקבל ציון בקורס. 

 שקלול הציון אופן מילוי הדרישות דרישות הקורס

 20% במהלך הסמסטר הנחיית שיעור

 80% תקופת מבחנים עבודה מסכמת
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מכל פעולה שגורמת במהלך השיעורים על הסטודנטים להימנע כהכנה לקראת השיעור. 

איחורים, מענה לטלפונים, משלוח או של המרצה, כגון:  של חבריהם שלהם, דעתהלהסחת 

 ויציאה במהלך השיעור. , אכילה, גלישה באינטרנט(SMSהודעות טקסט )
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 משחק, דמיון והסדר החברתי

 

 ד"ר מתן שפירא 

  0558814730סלולרי: 

 matanski@gmail.com  ; shapirom@bgu.ac.ilאימייל: 

 1230-1400שעת קבלה: ימי שלישי 

 

 תקציר

( ו"דמיון" play"משחקיות" ) (,gameבקורס זה נערוך אינטגרציה בין המונחים "משחק" )

(imagination )( טוען כי 1968בתיאוריות עדכניות של הסדר החברתי. הפילוסוף יוגן פינק )

למשחק יש תכונה בסיסית של סימולטניות, כיוון שבתוך המסגרת המשחקית המשתתפים 

הם עצמם, אולם בעת ובעונה אחת הם נראים כאחרים לעצמם מחוץ למסגרת זו. פינק טען 

ת בין מציאות ופנטזיה ובכך מאפשרת כי תכונה זו ממוטטת הלכה למעשה את ההבחנו

( טוען כי לא קיימת 2010לדמיין ולשנות את הסדר החברתי כולו. האנתרופולוג ג'ואל רובינס )

סתירה בין הנטייה של חוקרים במדעי הרוח והחברה לחשוב על דמיון כמאפיין של חופש 

והבניות חברתיות  ואינדיבידואליות מחד לבין עיסוקם בדפוסי פעולה קולקטיביים, גבולות

מאידך. הוא רואה בדמיון אמצעי ליצירה של עולמות חדשים המשתתפים בתהליכי שינוי 

חברתי ממשיים. מה התועלת המתודולוגית של שני המושגים הללו לניתוח שאלות הקשורות 

בסדר החברתי ובאופני השינוי שלו? כיצד שינוי זה בא לידי ביטוי בחיי היומיום מבחינת 

גופניות ותרבות חומרית? הקורס יעסוק בשאלות אלו דרך קריאה השוואתית של  טכניקות

 טקסטים תיאורטיים ואתנוגרפיים רלוונטיים. 

  

 מטרות אקדמיות

( להעביר ידע בכל הקשור לתיאוריות 1הקורס מיועד לתלמידי תואר שני. מטרותיו הן: )

מיומנויות קריאה, ניתוח  ( לפתח2עדכניות של משחקיות ודמיון במדעי הרוח והחברה; )

בגישות מרכזיות ( יפגינו בקיאות 1יות: )\וכתיבה אקדמיות. בסיום הקורס הסטודנטים

mailto:matanski@gmail.com
mailto:shapirom@bgu.ac.il
mailto:shapirom@bgu.ac.il
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תיאורטיים על מנת לנתח -בכלים אנליטיים יוכיחו שהם מסוגלים להשתמש( 2במחקר; )

 ( יכתבו עבודה על פי כללי הכתיבה האקדמיים המקובלים.3)-ו; חומרי קריאה רלוונטיים

 

 כההער

 מהציון הסופי.  10%מן השיעורים מקנה  80%-נוכחות והשתתפות פעילה ב

מהציון  10דו"חות קריאה בהיקף של עמוד אחד לכל דו"ח מקנה % 7של  חובת הגשה

הדו"ח יתייחס לאחד משני המאמרים המוגדרים קריאת חובה בשיעור הרלוונטי. הסופי. 

לומר דו"חות לא נחשבת, כ 7-של פחות מ הדו"ח יוגש בתחילת השיעור. יש להדגיש כי הגשה

 פח.דו"חות לא תקבלו ניקוד בכלל. ראו שאלות מנחות בנס 6ן  \אם הגשתם

מן הציון  15%במהלך הסמסטר מול הכיתה מקנה  מאמר אחדניתוח מעמיק ופרזנטציה של 

יאה שיוגשו בשיעורים האחרים. יש לכתוב את דו"חות הקר 7-אחד מ לא יהיההסופי. המאמר 

מילה, על פי השאלות המנחות  1000הפרזנטציה בצורה של דו"ח קריאה מורחב, בהיקף של 

  המופיעות בנספח.

 5%6מילה )כולל הערות וביבליוגרפיה( מקנה  3,500-הגשת עבודה מסכמת בהיקף של כ

ייחסויות קונקרטיות למאמרים המופיעים ברשימת מהציון הסופי. העבודה תכלול הת

 הקריאה. רשימת שאלות תפורסם במהלך הסמסטר.

במהלך הסמסטר יוקרנו מספר סרטים אחרי שעות הלימודים. הנוכחות מומלצת אך אינה 

 חובה.

 

 נושאי השיעורים וחומרי הקריאה

קרוא חלקים במהלך הסמסטר אציין מספרי עמודים מדויקים לגבי המקומות בהם יש ל)

 רלוונטיים(מספרים 

 

 : הקדמה1שיעור 

בחלק הראשון של השיעור נעשה היכרות ונעבור על הסילבוס, המטלות ואופני ההערכה 

בקורס. בחלק השני נחשוב על המונחים המרכזיים שיעמדו במרכז הקורס דרך ניתוח 

 המאמר האתנוגרפי הקצר שהופץ אלקטרונית לפני השיעור.

 ( על הצוק.2007פץ אלקטרונית לפני השיעור(: אייברמסון ופלטצ'ר )קריאת חובה: )תו
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Abramson and Fletcher. 2007. Recreating the vertical: Rock-climbing as epic and 

deep eco-play. Anthropology Today 23(6): 3-7.  

 

 : מושגים תיאורטיים במחקר על משחק ומשחקיות 2שיעור 

(, 1968(, פינק )1956(, קיואה )1939נות העיקריות של הויזינחה )השיעור יעסוק בטע

(. חוקרים אלו חושבים על משחקיות כזירה סמלית 1992(, והנדלמן )1972בייטסון )

ואונטולוגית ובכך מהווים משקל נגד לתיאוריות כלכליות של משחק, המתמקדות בעיקר 

קבלת החלטות. משחקיות עולה בהסתברויות, פונקציות, רציונליזם ומיקסום רווחים ב

בהקשר זה כאלמנט בסיסי של הסדר החברתי, למעשה דיספוזיציה של המצב האנושי, ולכן 

 אישי דינאמי,-ניתן לחשוב עליה באופן השוואתי כפעילות רווחת של חיי יומיום או מרחב בין

יאני שמניע תהליכים חברתיים ברמה הקולקטיבית. השוואה כזו הולכת מעבר לדגש הקרטז

 על חשיבה שקולה ברמת הפסיכולוגיה של היחיד. 

( או חלקים מתוך "זהו משחק" של גרגורי בייטסון 1992קריאת חובה: דון הנדלמן )

[(1972]2000) 

 (.2009(, נחמנוביץ )1997מית' )ס-(, סאטון1978(, אנקור )2010קריאת רשות: מלבי )

 

Handelman, Don. 1992. Passages to Play: Paradox and Process. Play & Culture 5: 

1-19.  

 

Bateson, Gregory. 2000. Steps to an Ecology of Mind. Chicago: University of 

Chicago Press. 

 

 : תיאוריה עדכנית על דמיון 3שיעור 

מהו דמיון? האם הוא חופשי ממגבלות? עד כמה אופקי הדמיון שלנו מותנים ומובנים 

חברתית? מהן הטכנולוגיות שמפתחות דמיון בהקשר תרבותי מסוים וכיצד ניתן לאתגר 

אותן? כיצד דמיון מעניק השראה לפעולה ברמה הקולקטיבית, מעבר לפעולתו ברמה 

יצירתיות? באיזה אופן דמיון קשור למשחק  האינדיבידואלית? האם הדמיון בהכרח מקדם



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תשסמסטר ב', 

 תואר שני

 

 

 

 

351 

ומשחקיות? בשיעור זה נחשוב על טכנולוגיות של דמיון כחלק אינטגרלי מן היצירה האנושית 

של עולמות חדשים, הן ברמה הקונספטואלית והן ברמה המעשית, הן ברמת היחיד והן 

אך בעת ובעונה ברמת החברה. נראה כי הדמיון יכול לשמש כסוכן ממשי של שינוי חברתי 

שוויון ויחסי כוחות. בערב יוקרן הסרט -אחת הוא גם יכול לשעתק מציאות ברוטלית, אי

 ".2001"אודיסיאה בחלל 

 ( על אודיסיאה בחלל2014קפפרר )( או 2009קריאת חובה: סנית' אט.אל.)

( על 2012( על המדומיין, הופשמיט )2006(, שטראוס )2002קריאת רשות: צ'רלס טיילור )

 רחב ודמיון באמריקה הלטינית.מ

 

Kapferer, Bruce. 2014. Cosmology and the Mythic in Kubrick’s 2001: The 

Imaginary in the Aesthetic of Cinema. In Abramson, Allen and Martin 

Holbraad (Eds.), Framing Cosmologies: The Anthropology of Worlds. 

Manchester and New York: Manchester University Press. Pp. 278-310. 

 

Sneath, David, Holbraad Martin, & Morten Axel Pedersen. 2009.Technologies of the 

Imagination: An Introduction. Ethnos 74(1): 5–30. 

 

 : אתנוגרפיה של דמיון ומשחק במסגרת ריטואלית4שיעור 

יצד המסר של רצינות הקיים בטכסים והמסר של מהם ההבדלים בין טכס למשחק? כ

פות? כיצד טכסים מנכיחים \"משחקיות" בתוך משחקים מעצבים את החוויה של המשתתפים

ערכים מסוימים הקשורים לסדר חברתי מסוים, וכיצד משתתפים בטכס מדמיינים את 

בהקשר הגבולות של הסדר הזה? כיצד אנו משחקים עם הדמיון וכיצד הדמיון משחק בנו 

זה? בשיעור זה נשאל האם יש הבדל מהותי בין טכס למשחק ונחשוב על טכסים ומשחקים 

דרך האופנים בהן הפעילות המשחקית משתלבת עם פעולת הדמיון ביצירה או פירוק של 

 גבולות הקולקטיב. 

( על 1983( או דאמאטה )1968קריאת חובה: מרי דאגלאס על יחסי קינטור ובדיחות )

( על 1973גירץ ) ( על לימינליות,1969זיל קריאת רשות: חלקים מויקטור טרנר )הקרנבל בבר

 ( על משחק וריטואל1979"משחק עמוק", קפפרר )
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DaMatta, Roberto. 1983. An Interpretation of “Carnaval”. SubStance 11/12(4):162-

170. 

 

Douglas, Mary. 1968. The Social Control of Cognition: Some Factors in Joke 

Perception. Man, New Series, 3(3): 361-376. 

 

 : עבודת קצה: ספורט עממי ודמיון פופולרי5שיעור 

משחקית -בשיעור זה נחשוב על ספורט המונים במודרניות המאוחרת כתצורה ריטואלית

נשווה את אופקי הדמיון של משחקי אקסטרים רטי. כלכלי קונק-רווחת בעלת הקשר פוליטי

שונים אל אופקי הדמיון של תצורה משחקית ממוסחרת כמו כדורגל. בזמן שמשחקים 

ממוסדים כמו כדורגל הפכו במידה רבה לתצוגת ראווה )ספקטקל(, סוגים שונים של ספורט 

סטרים אקסטרים נותרו במידה רבה "צמודים לקרקע" ולחוויה של המשתתפים. ספורט אק

הוא לפיכך זירה מעניינת לבחינה של שינוי חברתי בימנו כיוון שהוא מהווה "הליכה על 

הקצה" הכרוכה בסיכון אמתי למשתתף ובזליגה )כואבת( של הסמלי אל הממשי. מאידך ניתן 

ללמוד הרבה על המודרניות המאוחרת עצמה גם מכדורגל, או כל ספורט המונים ממוסד 

ת הסמליות שמגולמות בתוכו מייצגות סיכויים לשינוי חברתי ושינוע אחר, כיוון שהיריבויו

הקרנת סרט בערב: מעמדי ברמות שונות מחד, או משעתקות מערכי כוחות בחברה מאידך. 

 "איש על כבל".

( חלקים מתוך 2003( על "עבודת קצה" או אמיר בן פורת )2005קריאת חובה: סטפן לינג )

 "כדורגל ולאומיות"

( על טיפוס 1997( על טרנדים ב"ספורט הרפתקה", אורטנר )2010: ברייויק )קריאת רשות

 בהימליה.

 

Lyng, Stephan. 2005. Edgework and the Risk-Taking Experience. In Lyng (Ed.) 

Edgework: The Sociology of Risk Taking. New York and London: Routledge. Pp. 3-

16.  
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 . תל אביב: רסלינג.כדורגל ולאומיות. 2003בן פורת, אמיר. 

 

 : אתנוגרפיה של דמיון ומשחק במסגרת הזרימה של חיי היומיום 6שיעור 

משחק ודמיון הם דיספוזיציות אנושיות המעניקות השראה לפעולות שגרתיות ממש כפי שהם 

לפונקציה מהווים אלמנטים תיאטרליים או אסטתיים בריטואלים וטכסים פומביים. מעבר 

החינוכית או ההתפתחותית של משחקים בקרב ילדים, טענה זו היא חשובה גם למחקר 

אנתרופולוגי של פעילויות בכל תחום אחר, כמו למשל פוליטיקה, יחסי שארות או כלכלה. 

ופן פעולת הדמיון מייצרת מחד יום? באיזה א-כיצד אנשים משחקים במסגרת חיי היום

ת נאותה, אצבע להתנהגו-ותיות הקשורות בנימוס, כלליומשעקת מאידך ציפיות תרב

והיררכיה באופן כללי? מהו האפקט של משחק ודמיון על תהליכי חיברות? בשיעור זה נחשוב 

על התפוצה הרחבה של צורות שונות של משחק בחיי היומיום ועל תצורות של דמיון 

 המאפשרות אותן.

( על פיתוי 2013רין )ג-הול או גרוס( על צריכת אלכו2008קריאת חובה: סטרומברג )

 במוזמביק 

( על חידות ומשחקי מילים )מספרי עמודים יפורסמו 1958קריאת רשות: רוז'ר קיואה )

 בהמשך(

Stromberg, Peter. 2008. Symbolic valorization in the culture of entertainment: The 

example of legal drug use. Anthropological Theory 8(4): 430–448. 

 

Groes-Green, Christian. 2013. “To put men in a bottle”: Eroticism, kinship, female 

power, and transactional sex in Maputo, Mozambique. American Ethnologist 

40(1):102–117. 

 

 : שינוי העצמי דרך דמיון ומשחק7שיעור 

שרות להיות אחרים לעצמנו? איך אנחנו מייצרים מחדש את כיצד ומתי אנו מדמיינים את האפ

העצמי דרך אסתטיקה משחקית מסוימת, סגנון לבוש, העדפות בילוי וכו'? עד כמה אנו 

מוכנים ללכת רחוק מבחינת הטרנפורמציות שאנו מוכנים לעבור על מנת להתאים את 

טכנולוגיות של דמיון המציאות אל הדמיון? בשיעור זה נחשוב על אופני שינוי אישיים ו
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המכוננות שינוי זה, כמו גם על משחקיות ופרפורמנס בחיי היומיום כאלמנטים של בחירה 

בסגנון חיים. נדבר על אימוץ תפקידים במסגרת אירועים יומיומיים כמאפיין של מסגרת 

משחקית, ושינויים קונטקסטואליים של העצמי ביחס לאסטרטגיות של פרפורמנס ותצורות 

 ות של פרסונהוד במצבים משתנים.מקובל

 ( חלקים מתוך "מפגשים"1961( על פוזשן או גופמן )2012נטו )ס-קריאת חובה: אספיריטו

( על אידיאל 2010( על דמיון, תקווה, וביטוח חיים, אדמונדז )2007קריאת רשות: פייטל )

 היופי בברזיל

 

Espirito Santo, Diana. 2012. Imagination, Sensation and the Education of Attention 

Among Cuban Spirit Mediums. Ethnos, 77(2):252-271 

 

Goffman, Erving. 1961. Encounters: Two Studies in the Sociology of 

Interaction. Indianapolis: Bobbs-Merrill 

 

 : משחק, דמיון ומיתוס8שיעור 

מכוננים אמיתות פופולריות או מובן מאליו כיצד תהליכי ההפצה של רעיונות בחברה 

המתקבל בקרב ציבורים רחבים?  איך תהליכים אלו קשורים למשחקיות ולטיפוח תצורות 

מסוימות של דמיון על חשבון תצורות אחרות? בשיעור זה נדבר על משחק ודמיון כדפוסי 

וד, או מאידך, פעולה המשעתקים רעיונות מסוימים לגבי האופנים דרכם העולם "צריך" לעב

מאפשרים לאנשים לארגן מחדש באמצעות נראטיבים את אופקי הדמיון שלהם. נחשוב כיצד 

תהליכים אלו קשורים להבניה של מיתוסים, ועל הקשר שבין מיתוסים במודרניזם המאוחר 

 למיתוסים של חברות ילידיות.

 שמות של מקומות ( על1984קריאת חובה: טרנס טרנר על "תאומים הם ציפורים" או באסו )

 .(1998קריאת רשות: קסטוריאדיס )

 

Basso, K. 1984. Stalking with stories: names, places and moral narratives among the 

western Apache. In Bruner and Edward M. (Eds.) Text, play and story: the 
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construction and re-construction of self and society. Prospect Heights, Ill: Waveland 

Press. pp.19-55. 

 

Turner, Terrence. 1991. "We Are Parrots", "Twins are Birds": Play of Tropes 

as Operational Structure. In Fernandez, James (Ed) Beyond Metaphor: The 

Theory of Tropes in Anthropology, Stanford, California: Stanford University 

Press. pp. 121-158. 

 

 : משחק דמיון והנשגב: על קוסמולוגיה וריבוי עולמות8שיעור 

כיצד פרקטיקות של משחק ודמיון קשורות לאופני פעולה דתיים וחילוניים המקדמים 

אוטופיה? כיצד אנו מדמיינים את היקום, איך הוא נוצר, או איזה סוג של ישויות יש בו? מהן 

טכנולוגיות דרכן אנו מתרגלים ליצור קשר עם הנשגב וכיצד הנשגב מגיב אל הטכנולוגיות ה

הללו? כיצד מיתוסים משחקים עם חוויית המציאות של מי שמחזיק בהם או מקדם אותם? 

בשיעור זה נחשוב על המופלא, הנשגב, הקסום והאלוהי כקטגוריות יחסיות, שכמו בהקשר 

הן עצמן וכמייצגות של משהו אחר בעת ובעונה אחת. נחשוב על  המשחקי, קיומן תלוי בהיותן

יוקרן סרט בערב: הערך האנליטי של החמקמקות האונטולוגית הזו בהקשר השוואתי. 

 "נוסטלגיה לאור" של גוזמן.

 ( על אלוהים 2012( על קוסמוגוניה או טניה לוהרמן )2015קריאת חובה: מייקל סקוט )

 ( על אוטופיה וירטואלית.2012ניק לונג )(, 2000קריאת רשות: סקוט )

 

Luhrmann, Tania. 2012. A Hyperreal God and Modern Belief: Toward an 

Anthropological Theory of Mind. Current Anthropology, Vol. 53, No. 4 (August 

2012), pp. 371-395 

 

Scott, Michael W. 2015. Cosmogony Today: Counter-Cosmogony, Perspectivism, 

and the Return of Anti-biblical Polemic Religion and Society: Advances in Research 

6: 44–61 
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 יתולוגי של דמויות משחקיות: טריקסטרים וליצניםמ\: המבנה הסמלי10שיעור 

ות קטגוריאליות כמו מהן דמויות סמליות? כיצד אנו מתמודדים עם העמימות המובנית בדמוי

שאמנים, מרפאים או מכשפים? מהו המקום של טריקסטרים במיתוסים לאומיים ובמסורת 

ר השכל הם מעבירים וכיצד אנשים מאמצים את הרעיונות פה? איזה מוס-עממית שבעל

הכרוכים בדמויות כאלה במציאות היומיום? בשיעור זה נעסוק ביחסי גומלין במסגרת חיי 

תים על משחק שבין גבולות פתוחים וגבולות קשיחים, ועל האופנים בהם היומיום המושת

 המשחק הזה מתגלם באישיות של דמויות סמליות  מסוגים שונים בהקשר השוואתי. 

 ( על טריקסטרים.1975ברמס )א-( על ליצנים או בבקוק1998קריאת חובה: הנדלמן )

 ( על הזר.1971קריאת רשות: זימל )

 

Babcock-Abrahams, Barbara. 1975. “‘A Tolerated Margin of Mess’: The Trickster 

and His Tales Reconsidered.” Journal of the Folklore Institute 11 (3): 147–186. 

 

Handelman, Don. 1998. Symbolic Types: Clowns. In Models and Mirrors: 

Towards an Anthropology of Public Events. New York: Berghahn Books. Pp. 

236-266. 

 

 : הדמיון הפוליטי 11שיעור 

פוליטיקה היא משחק של יחסי כוחות ברמת המאקרו והמיקרו התלוי במידה רבה באופקי 

הדמיון של מי שמעורב בו. ללא דמיון של מודל חלופי מהפכה היא בלתי אפשרית, או לכל 

היסטורי -מיון הללו בקונטקסט חברתיהפחות בלתי משכנעת. כיצד מיוצרים אופקי הד

קונקרטי? מהם האופנים דרכם הדמיון מקבל משמעות ביצועית, ואיך זה קשור לטכסים? 

ומהן התצורות הפוליטיות של הדמיון כפי שהן מתייחסות לסובייקט המהפכני? בשיעור זה 

מד האונטולוגי נדון בקשר שבין הפוליטי והמדומיין דרך החוויה הגופנית של ביורוקרטיה והמע

 של הקרבה אישית למען האידיאל המדומיין.  

( על אפקט 2007( על המהפכה בקובה או נאבארו ישין )2014קריאת חובה: הולבראאד )

 ומסמכים



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תשסמסטר ב', 

 תואר שני

 

 

 

 

357 

( על אפקט 2010פוליטי, בריאן מסומי ) ( על רגשות ודמיון2004קריאת רשות: אחמד )

 ( על קהילות מדומיינות. 1983( על המקלטים בארה"ב, אנדרסון )2014ו"איום", מאסקו )

 

Holbraad, Martin. 2014. Revolución o muerte: Self-Sacrifice and the Ontology of 

Cuban Revolution. Ethnos 79(3): 365-387 

 

Navaro-Yashin, Yael. 2007. “Make-believe Papers, Legal Forms and the Counterfeit.” 

Anthropological Theory 7 (1): 79–98. 

 

 : משחק, דמיון והמצב הפוסטקולוניאלי12שיעור 

אחת המטרות הקלאסיות המובהקות של התיאוריה הפוסטקולוניאלית הייתה לשחרר את 

ל סובייקטים היסטוריים מן הדומיננטיות של הדמיון האירופוצנטרי הדמיון הגיאופוליטי ש

דרך מתן תשומת  –במערכת העולמית. חוקרים עדיין מנסים לעשות זאת הן ברמת  השיח 

הן ברמת ו  -לב מחודשת להיסטוריות אלטרנטיביות כנראטיבים פוליטיים לגיטימיים 

תיות ותצורות רוחניות שמקורם דרך החייאה ופופולריזציה של צורות חבר –הפרקטיקה 

בקולוניות )כמו למשל במקרה של משחק הקפואיירה(. בשיעור זה נחשוב כיצד המורשת 

הפוסטקולוניאלית של המאה העשרים השפיעה על האופנים דרכם אנו חושבים על ומנתחים 

 אלה שינוהיחסים שבין דמיון ומציאות, היגיון ופנטזיה, משחק ורצינות; וכיצד אופני ניתוח את 

 את המתודולוגיה האנתרופולוגית עצמה בהתייחסותה לשאלות אלה. 

 ( על דמיון והגירה2009ולוניאלי או ויג )ק-( על הדמיון המודרני2000קריאת חובה: מיניולו )

( על השתקת 1996טרואיו )-( על קארגו קאלטס, מישל רולף1997קריאת רשות: סטפן )

( על הגירה 2015, אליצ'ה אליוט )בקפואיירה ( על כוח ומשחק2012העבר, וארלה )

 לאירופה.

 

Mignolo, Walter. 2000. Global Histories/Local designs: Coloniality, Subaltern Power 

and Border Thinking. Princeton and Oxford: Princeton University Press.   
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Vigh, Henrik. Wayward Migration: On Imagined Futures and Technological 

Voids2009. Ethnos 74(1): 91–109. 

 

 : משחק ודמיון במחקר האתנוגרפי 13שיעור 

בשיעור המסכם נחשוב כיצד ניתן להשתמש בכלים האנליטיים אותם כיסינו בקורס על מנת 

לחשוב באופן ביקורתי על מונחים מכוננים בתוך הדיסיפלינה האנתרופולוגית עצמה, כמו 

וגרפיה", "שדה", "מחקר", "ילידים" או "ידע". נלך מעבר להנחות היסוד במודלים "אתנ

חשוב התיאורטיים של יחסיות תרבותית על מנת לטעון שדרך שאלות של משחק ודמיון ניתן ל

 על תופעות חברתיות ברמה האונטולוגית, דהיינו כישויות הקיימות בזכות עצמן בעולם.

או ויויירוס דה קאסטרו  (1981וואגנר על המצאת התרבות )חלקים מתוך רוי  קריאת חובה:

 ( על היליד היחסי2013)

( על דמיון 1992( על קוסמולוגיה במדעי החברה, קומרוף )1996קריאת רשות: סאהלינס )

 אתנוגרפי 

 

Wagner, Roy. 1981. The Invention of Culture. Chicago and London: The University 

of Chicago Press.  

 

Viveiros de Castro, Eduardo. 2013[2002]. The Relative Native. HAU: Journal of 

Ethnographic Theory 3 (3): 473-502. 
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 נספח: שאלות מנחות להגשת דו"חות קריאה

 

. בעמוד אחד בלבדבחרו מאמר מרשימת הקריאה לשיעור הרלוונטי וענו על השאלות הבאות 

 על הדו"ח. יש להגיש את הדו"ח בתחילת השיעור. רשמו את שמכם

 

  כותרת: כיצד היא קשורה לטקסט עצמו ומה היא מביעה?

 

 ? היכן הופיע המאמר? מתי? )למי בעצם מיועד הטקסט?(ת\פרטים ביבליוגרפיים: מי הכותב

 

לענות? או לחלופין, מהו הטיעון המרכזי  ת\מהי השאלה המרכזית שעליה מנסה הכותב

ם את טענתו של המחבר ולצטט \ןיש למצוא את המשפט המדויק שמשקף לדעתכבמאמר? 

 אותו.

 

המרכזי? )כיצד בנוי המאמר? מהן הטכניקות בהן משתמש  ןטיעוהאת  ת\כיצד מדגים הכותב

 הכותב על מנת לשכנע אותנו כקוראים?(

 

 סת?(ועל מה היא מבוס המסקנה שלך המאמרלהביאנו כקוראים? )מהי  ת\לאן חותר הכותב

 

י בשורה או שתיים \באיזו מידה מיושמות במאמר גישות תיאורטיות שנלמדו בכיתה? הסבר

 כיצד הטיעון במאמר זה מתייחס לטיעונים במאמרים אחרים שנלמדו.

 

י חלקים במאמר \י שאלה או טיעון שלדעתך אינם מוסברים מספיק טוב במאמר, או ציינ\נסח

ה להיות יבשה ועובדתית אלא היא חייבת להיות הדורשים הרחבה נוספת. השאלה לא יכול

 שאלה משמעותית הקשורה להשלכות התיאורטיות והאתנוגרפיות של המאמר.
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 2016סמינר קדם תזה 

 )סמסטר ב' עבור שנה א' לתוכנית המ"א(

 

 ד"ר יוליה לרנר 

 

מטרות: מטרת סמינר זה לעודד ולקדם את הכתיבה של עבודה מחקרית במסגרת לימודי 

לסטודנטים מיומנויות אקדמיות מתקדמות הנחוצות לשלב מחקרי זה וביניהם המ"א ולהקנות 

איתור, מיון ה למחקר, קישור נושא המחקר לספרות אקדמית רחבה, בחירה וניסוח סוגי  –

, צוב המחקר מבחינה מתודולוגית, ביסוס קשרי ההנחיהעיושימוש בספרות המקצועית, 

נעשה זאת באמצעות תרגילים, דיונים   .התמצאות בתוך העולם האקדמי בישראל ובעולם

בדוגמאות של עבודות מחקריות, הדרכות למיומנויות נבחרות. בנוסף, נעבוד גם על רעיונות 

 למחקר של המשתתפים בסדנא.  

 

מרכזי בניהול הסדנה, וסדנא תיבנה בהתאם לשלבים השונים  מהלך: לסטודנטים יש תפקיד

גיבוש רעיון למחקר התיזה,  –בהם נמצאים הסטודנטים מבחינת התקדמותם במחקר 

התחלה של כתיבת המחקר, איסוף החומרים אמפיריים או "טעימה" של השדה, עבודה עם 

ריאה בשיעור ספרות בתחום. סטודנטים אשר מציגים את עבודתם יחלקו את חומר הק

שקודם למועד ההצגה שלהם. כדי לקיים דיון ענייני ומועיל הסטודנטים מתבקשים לקרוא את 

החומרים ולהגיע מוכנים לדיון וכן להשתתף באופן סדיר ופעיל בדיון בכיתה.  חוץ 

מהשתתפות פעילה, ביצוע תרגילים שוטפים והצגת הרעיון המחקרה בכיתה, הסטודנטים 

 תובה בסיום הקורס. יגישו מטלה אחת כ

 

 שימו לב: 

 

מפגשים, לרוב פעם בשבועיים, יש להשאיר את משבצת הזמן  6במהלך הסמסטר יתקיימו 

 פנויה עבור הקורס.
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לא יותר כול שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעור. השימוש במחשבים ניידים וטאבלטים 

 יהיה לצרכי השיעור בלבד. 

 

 

 דרישות הקורס: 

 (.25%סדירה ורצופה, קריאה והשתתפות פעילה בדיון )נוכחות 

 (. 25%הצגה של רעיון למחקר )

 (25%ביצוע תרגילים שוטפים )

 (25%הגשת המטלה  סופית )

 

 

 ציון סופי: השלים/לא השלים

 

 תנאי המעבר: 

 % לפחות 75. צבירת 1

וכן לשיעור . הנוכחות בקורס זה הינה הכרחית; סטודנט אשר יגיע לכיתה מבלי להיות מ2

 מעמדו הוא כשל מי שלא נכח בשיעור.

. לא ניתן להשלים את הקורס ללא הצגה לכיתה של הרעיון למחקר והגשת המטלה 3

 הסופית.
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 פוליטיקה מוסדות וזכויות חברתיות: 

 ניתוח מוסדי של מדינת הרווחה

 דר' שרה הלמן

 סמסטר ב' תשע"ו

 

 368חדר  8.30-9.30שעות קבלה:  יום ג' 

 לפי קביעה מראש או

 sarith@bgu.ac.il דוא"ל: 

 

 דברי הסבר: 

 

 שוויון ועוני-מאז המחאה החברתית מרבים בישראל לדון על נסיגת מדינת הרווחה, ועל אי

שנסיגה זו מחוללת. אך מהי מדינת רווחה? כיצד אפשר להבין אותה?  מהי נסיגת מדינת 

הרווחה וכיצד אפשר לבחון נסיגה זו?  האם נסיגה זו היא נחלת כלל מדינות הרווחה? וכיצד 

 פן שבו כוננות מדינות רווחה? הנסיגה מושפעת מהאו

את שאלת הדיומיון והשוני בין  –מוסדית -מטרת שיעור זה היא לבחון באמצעות גישה ניאו

מדינות רווחה, וכן בתוך מדינות רווחה.  נתמקד בכוחות החברתיים והפוליטיים שעצבו את 

למוסדות  התוכניות השונות שמרכיבות את מדינת הרווחה,  את הפכיתם של  תוכניות אלו

)כללים והסדרים, ומשאבים המעצבים את אינטרסים, תפיסות, וסובייקטיביות(, והאופן שבו 

.   כמו כן נתמקד בשינויים שוויון חברתי-המוסדות האלו עצבו דפוסים שונים של שוויון ואי

יבראליזם תוך התמקדות בתוכניות ספצ'יפיות.  ל-שמתחוללים במדינות הרווחה בעידן הניאו

 סוג שינויים הם אלו? וכיצד ניתן להמשיג אותם?   איזה
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 חובות הסמינר:

 

 נוכחות חובה

 השתתפות פעילה בדיוני הכיתה

 (20%הצגת מאמר אחד מתוך הרשימה הביליוגרפית )

הגשת חצי עמוד עד עמוד אודות מאמרי הקריאה ובו סיכום קצר של המאמר ודעותיכם עליו 

(20%) 

 (31.5.16ושא המחקר, שאלה, וביבליוגרפיה התחלתית )(: נ10%הגשת הצעת מחקר )

 (30.9.16( )50%עבודה סמינריונית  )
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 רשימת קריאה וסדר דיונים בכיתה

 

8.3.16 

 הרצאת מבוא והצגת תכני הסמינר

 

 

15.3.16-22.3.16 

 גישות לניתוח מוסדי של מדינת הרווחה

 

*Gosta Esping Andersen. 1990.   The three worlds of welfare capitalism 

New Jersey, Princeton University Press 

 

 *Korpi, Walter. 1989. "Power, Politics and State Autonomy in the 

Development of Social Citizenship; social rights during sickness in eighteen 

OECD countries since 1930." American Sociological Review 54:309-28. 

. 

 *Orloff, A. S. 2009. "Gendering the Comparative Analysis of Welfare States: 

An Unfinished Agenda." Sociological Theory 27:317-43. 

 

29.3.16-5.4.16 

   וסדית:  יציבות ושינוי מוסדיים מ -תיאוריה ניאו

*Hall, Peter A. and Rosemary C. R. Taylor. 1996. "Political Science and the 

Three New Institutionalisms." Political Studies 44:936-57. 

 

Mahoney, James. 2000. "Path Dependence in Historical Sociology." Theory 

and Society 29:507-48. 
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*Campbell, John L. 2010. "Institutional Reproduction and Change." Pp. 87-

113 in The Oxford Handbook of Institutional Analysis, edited by G. Morgan, J. 

L. Campbell, C. Crouch, O. Pedersen, and R. Whitley. New York: Oxford 

University Press. 

 

 

 

12.4.16  

 הרווחה בישראל בפרספקטיבה השוואתית : מדינת

 

 

*Gal, John. 2010.   “Is there an extended family of Mediterranean welfare 

states?" Journal of European Social Policy 20:283-300. 

 

*Rosenhek, Zeev. 1998. "Policy paradigms and the dynamics of the welfare 

state: the Israeli welfare state and the Zionist colonial project." International 

Journal of Sociology and Social Policy 18:157-202. 

 

3.5.15-10.5.10 

 

 מדינת הרווחה והגנה מפני סיכוני שוק העבודה:  ביטוח אבטלה

 

*Skocpol, Theda and Margaret Weir. 1985. "State Structures and the 

Possibilities for "Keynessian" Responses to the Great Depression in Sweden, 

Britain and the USA." Pp. 107-64 in Bringing the State Back In, edited by P. E. 

Evans, D. Rueschemeyer, and T. Skocpol. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
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. "בין עבודה לרווחה: המדיניות כלפי מובטלים בארץ ישראל המנדטורית 2005גל, ג'וני. *

ווין וטוביה פריילינג )עורכים(. תוך: אבי בראלי,  דני גוטב.  477-518ובמדינת ישראל." ע"ע. 

 : כלכלה וחברה בישראל בפרקספקטיבה היסטורית השוואתית.2עיונים בתקומת ישראל 

 

 

17.5.16-24.5.16 

 

 וריות ה-מדינת הרווחה והגנה מפני פירוק משפחה:  תוכניות כלפי משפחות חד

 

במסכנים:" חוק משפחות וריות, ה-. "אנחנו תומכים בחוק משפחות חד2009הרבסט, ענת. *

 .25-58( עמ' )אוגוסט  80ביטחון סוציואלי מבט לאחור."   –הוריות -חד

 

 

*Skevik, Anne. 2005. "Women's Citizenship in the Time of Activation: The 

Case of Lone Mothers in "Needs-Based" Welfare States." Social  Politics 

12:42-66. 

 

   

31.5.16 

 וכניות רשת ביטחון אחרונה: הבטחת הכנסה:ת

 

 

. "בירוקרטיה, פוליטיקה והבטחת הכנסה: קבלת החלטות במהלך חקיקת 2000בר, מיכל. *

  .75-54)נובמבר(, ע"ע.  58ביטחון סוציאלי חוק הבטחת הכנסה." 

 

. "תוכנית הבטחת הכנסה הישראלית 2007קורא, מיכל, גל, ג'וני ורפאלה כהן. *

 . 69-43)אוגוסט(, ע"ע.  75ביטחון סוציאלי ה השוואתית." בפרספקטיב
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7.6.16  

 : שינוי מוסדי ומדינת הרווחה

 

*Hacker, Jacob S. 2005. “Policy Drift: The Hidden Politics of the US Welfare 

State Retrenchment.” Pp. 40-82, in Beyond Continuity: Institutional Change in 

Advanced Political Economies.  Edited by Kathleen Thelen and Wolfgang 

Streeck.  Oxford, Oxford University Press.  

 

*Palier, Bruno. 2005. “Ambiguous Agreement, Cumulative Change: French 

Social Policy in the 1990s.” pp.  127-144 in in Beyond Continuity: Institutional 

Change in Advanced Political Economies.  Edited by Kathleen Thelen and 

Wolfgang Streeck.   Oxford, Oxford University Press.  

 

 

  יון על הצעות המחקרד –פגישות אישיות : 14.6.16

 

 

אבטלה, מובטלים ותוכניות מרווחה לעבודה: שינויים מוסדיים בביטוח :  21.6.16

 ובגמלת הבטחת הכנסה.האבטלה 

 

 

*Clegg, Daniel. 2012.  “Solidarity or Dualization? Social Governance, Union 

Preferences and Unemployment Benefit Adjustment in Belgium and France.” 

Pp. 253-276. In  The Age of Dualization – The Changing Faces of Inequality 

in Deindustrializing Societies. Edited by Patrick Emmenegger, Silja 

Hausermann, Bruno Palier and Martin Seeleib-Kaiser. Oxford, Oxford 

University Press. 
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*Maron, Asa and Helman, Sara. 2015. “Unravelling the Politics of Activation 

Reforms: Exploring The Unusual Israeli Trajectory.” Social Policy and 

Administration 

 

 

 

 שיעור סיכום: 28.6.16
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 אבחון  - )OD(פיתוח ארגוני 

 15:45 – 14:15יום ג', בשעה 

 דר' ורדה זילברברג, מכון זיו לפיתוח ארגוני

 

 . מטרת ותיאור הקורס:1

וגורמי שורש תהליך הפיתוח הארגוני )פ"א( משתת על אבחון הממפה פערים, סיבות 

ומאפשר בחירת האסטרטגיה הייעוצית להתערבות אפקטיבית. מטרת הקורס להקנות 

ודולוגיים בעריכת אבחון ארגוני. מושגיים ומת -לסטודנטים ידע  פרקטי וכלים בסיסיים 

הסטודנטים יקבלו הדרכה לכניסה לארגון ולביצוע של אבחון ארגוני בארגון או יחידה ארגונית 

 סימולציה של משוב לנועץ. ויציגו בכיתה

 

 

 . תכנית הקורס*:2

 

תאריך 

 שיעור

 קריאה לקראת השיעור נושא

 פתיחה והכרות,  8.3

 המחשה: "היועץ הארגוני מול דרגון" 

 Rothwell & Sullivan (Chap. 1 

pp.9-35) 

 

15.3 

 

תהליך הפיתוח הארגוני, גישת 

 המערכות, מודלים להבנה ואבחון 

Harrison & Shirom (chap. 1,2,3) 

Rothwell & Sullivan (Chap. 10 

pp. 271-295). 

כניסה לארגון: גישוש, הכרות, הצגה  22.3

 עצמית, בניית תכנית אבחון

(. אצל: 2000) יהושע, והשחר-צבר בן

 (117-147יזראעלי, ד. וזוהר, נ. )עמוד 

29.3 

 

ימולציות ס –שיחת הכרות עם הנועץ 

 בכיתה

 

 Patton, M. Q. (2002). Qualitative ות וכליםשיט – איסוף נתונים 5.4
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Social Work, 1(3), 261-283. 

 (2-ו 1(. )פרקים 2000פורטר, ) אבחון הסביבה והאסטרטגיה 12.4

אבחון של תרבות ארגונית ושל אתיקה  3.5

 ארגונית

Harrison & Shirom (Chap. 10) 

Raz, A. E. (2009) 

Johnson, (2009). (Chap. 6) 

תיאוריה המעוגנת (. 2001גבתון, ד. ) ניתוח נתונים א'  10.5

 195-223עמ'  בשדה: 

 

 " ניתוח נתונים ב' 17.5

לא יתקיים שיעור בגלל אילוץ של  24.5

 המרצה

 

-Phillips & Phillips, (2009). pp. 12 אבחון של משאבי אנוש 31.5

19 

 

 Watkins, (2012). How Managers אבחון סגנונות ניהול 7.6

Become Leaders.   

  –ועץ ומקומו של הנועץ נ –יחסי יועץ  14.6

 בין קבלה להתנגדות

(. יחסי סיוע: תהליכים 1994ברמר, )

 ומיומנויות.

  ימולציותס -הצגת האבחונים בכיתה  21.6

סימולציות  -הצגת האבחונים בכיתה  28.6

 בחון הקורסא –סיכום הלמידה 

(. 2015זילברברג, ו. )בתהליך פרסום  

פיתוח ארגוני לאן? בתוך: כץ, י. 

 פרופסיה בדרך. )עורך(,

 * ייתכנו שינויים במהלך רצף השיעורים 

  

 

3 

 . מטלות: 3
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השתתפות בשיעורים  3.1

 25%..…………………….………………………………….………….…ובסימולציות.

 בחון ביחידה ארגונית )נספח(, א –עבודה מסכמת  3.2

 ערך ויוצג בזוגות של סטודנטים בכיתה  י -סימולציות בכיתה       

 -וב  21.6.15 -ב       

28.6.2015……..…………………………………………………………….………...

75% 

 

 . רשימת קריאה:4

 

 קריאת חובה:

 ומיומנויות. הוצאת אח.(. יחסי סיוע: תהליכים 1994ברמר, ל.מ. )

(. תיאוריה המעוגנת בשדה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר 2001גבתון, ד. )

 195-223, עמודים  ר האיכותי, חלק א'מסורות וזרמים במחקבן יהושע, נ. -בתוך צבר י.איכות

על  –פרופסיה בדרך  י. )עורך(, (. פיתוח ארגוני לאן? בתוך: כץ,2015זילברברג, ו. )בתהליך פרסום  

 ., רסלינגהתהוות הייעוץ הארגוני בישראל

 (2-ו 1רקים פ -(. על תחרות. ת"א: מטר )מבוא 2000פורטר, מ. א'. )

(. טבע השותפות בין החוקר למורה, דילמות אתיות במחקר 2000יהושע, נ. והשחר פרנסיס, א. )-צבר בן

-117ואחריות חברתית: עיונים ישראליים, הוצאת צ'ריקובר עמוד איכותי, יזראעלי, ד. וזוהר, נ. אתיקה 

147 

Harrison, M. A. & Shirom, A (1999). Organizational Diagnosis and Assessment: 

Bridging theory and Practice. Sage. 

Johnson, C. E. (2009). Meeting the Ethical Challenges of Leadership. (3d Ed.).  Sage. 

Chap. 6  

Patton, M. Q. (2002). Two decades of developments in qualitative inquiry a personal, 

experiential perspective. Qualitative Social Work, 1(3), 261-283. 

Phillips J., Phillips, P. (2009). Measuring return on investment. Strategic HR Review.  8 
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(6), pp. 12-19 

Raz, A. E. (2009).Transplanting Management: Participative Change, Organizational 

Development, and the Glocalization of Corporate Culture, The Journal of Applied 

Behavioral Science, Volume 45 Number 2, June, 280-304 

Rothwell, W. J., Sullivan, R. (2005). Practicing organization development: A guide for 

consultants (2nd Ed.). NJ: John Wiley & Sons. 

Watkins M. D. (2012). How Managers Become Leaders. Harvard Business Review 90 

(6) 64-72. 

 

 

 

 קריאת רשות:

 ודרניזם", פיתוח ארגוני בישראל מ-(. פיתוח ארגוני בעידן של "פוסט1996זילברברג, ו. והלוי, י. )

 .17 - 24(, כסלו תשנ"ז נובמבר, עמ' 10)

 .האוניברסיטה הפתוחה .תרבות ארגונית (.2000רז, א.) 

 

Argyris, C., & Schon, D. A. (1996). Organizational learning II: Theory, method and 

practice. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Ashkenas, R., Ulrich, D., Jick, T., & Kerr, S. (1995). The boundaryless organization: 

Breaking the chains of organizational structure. SF: Jossey-Bass. 

Cummings, T., & Worley, C. (2014). Organization development and change. Cengage 

learning. Druker, P. (1989). The new realities. NY: Harper & Row. 

French, V. L., & Bell, C. H. (1999). Organizational Development – Behavioral Science 

Interventions for Organizational Improvement, 6th edition. NJ: Prentice Hall 

French, W. L., Bell, C. H., & Zawacki, R. A. (2005). Organization development and     

transformation: Managing effective change (6th Ed.). N. Y: McGraw-Hill  

Freedman, A. M. & Zackrison, R. E. (2001). Finding your way in the consulting jungle: 
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A guidebook for organization development practitioners. John Wiley & Sons. 

Gellerman, W., Frankel, M. S., & Landenson, R. F. (1990). Values and ethics in 

organization and human systems development: Responding to dilemmas in 

professional life. SF: Jossey-Bass. 

Hickson, D. J., & Pugh, D. S. (2002). Management worldwide: The impact of societal 

culture on organizations around the globe. London: Penguin. 

Hill, C., & Jones, G. (2004). Strategic management: An integrated approach (6th ed.). 

Boston, MA: Houghton Mifflin. 
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 מערכת-שימת אבחון של ארגון או תתמ -טלה מסכמת מ –( 75%נספח )

 המטלה תתבצע בזוגות של סטודנטים 

 

 מטרת העבודה

מטרתה של עבודה זו היא לאפשר לכם ליישם את מושגי האבחון הנלמדים בקורס באמצעות 

 ערכת ארגונית, תוך שימוש במודלים, בכלים ובתיאוריות שנלמדו. מ-אבחון ארגון או תת

 עבודתכם תיבחן על פי הקריטריונים הבאים:

 ב, תצפיות(;שימוש במגוון מקורות מידע )ראיונות עם בעלי עניין שונים, חומר כתו

 שיטתיות בניתוח הנתונים ומתן עדות שהמסקנות אכן מבוססות על הנתונים;

 היכולת להשתמש בצורה מושכלת בתיאוריות ומושגים מהקורס;

 היכולת לעשות אינטגרציה ולהבחין בין עיקר וטפל.

 בניית משוב אבחוני והצגתו בכיתה כסימולציה למתן משוב ללקוח הנועץ.

 

 מקור הנתונים

, יחידה, ענף וכו'( מתוך ארגון גדול ומורכב מערכת )מחלקה-יש לבחור ארגון קטן או תת

יותר. אין לבצע את העבודה במקום בו אחד מחברי הצוות עובד, אלא אם כן מדובר ביחידה 

 אחרת בארגון שבו לא מכירים את הסטודנט וגם הוא לא מכיר את העובדים האחרים. 

דה או הארגון לביצוע האבחון, שיכלול ראיון עובדים ביחידה יש לקבל את הסכמת ראש היחי

ובעלי עניין חיצוניים ליחידה ואמצעים נוספים לאיסוף מידע)חומר כתוב, תצפיות וכד'( . יש 

להסביר לראש היחידה שהאבחון משמש כתרגיל לימודי אשר לא יופץ מחוץ לגבולות הקורס, 

 ו חסויים.ישנה אפשרות  ששמות הארגון והיחידה יישאר

 ין לקיים שיחת משוב.א -במידה וראש הארגון או  היחידה מבקש לקבל משוב לגבי האבחון 

מקורות המידע צריכים לכלול ראיונות של מספר עובדים מהארגון, רצוי בדרגים ובתפקידים 

 שונים. בנוסף ניתן להיעזר גם בתצפיות ובחומר ארגוני כתוב, במידה וקיים. 

 –ו  21.6.2015ים ותמלולי הראיונות לכיתה במועד הצגת האבחון )יש להביא את החומר

28.6.16.) 

 

 בחירת מודל האבחון
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יש לבצע את העבודה על בסיס מודלים וכלים רלוונטיים שנלמדו במהלך הקורס, כאשר 

הבחירה במודלים צריכה להתבסס על התאמה להקשר ולמאפייני היחידה שבחרתם. ניתן, 

חידה מערכות של הי-יותר ממודל אחד. יש לנתח לפחות שלוש תתכמובן, לעשות שימוש ב

המאובחנת ואת קשרי הגומלין ביניהן. למשל: אסטרטגיה, מבנה ותרבות וכיצד המצב בכל 

 אחת מהן משפיע על האחרות. 

 

 מבנה האבחון

 פתיחה הכוללת את תיאור היחידה ומאפייניה הרלוונטיים;

 זיהוי בעלי עניין מרכזיים;

 רות היחידה כפי שמוגדרות ומוצהרות על ידי בעלי העניין המרכזיים )המצב הרצוי(;תיאור מט

מערכות -ניתוח אפקטיביות היחידה ביחס למטרות המוצהרות  בהתייחס לפחות לשלוש תת

 ערים בין המצב המצוי למצב הרצוי. )ניתוח תוצאות א'(פ -שלה )כאמור לעיל(

ות למודל האבחון שבחרתם )להצביע על הקשר בחינת וניתוח הסיבות לפערים תוך התייחס

בניית השרשרת הסיבתית(. שימו  –בין סימפטומים לסיבות, על ההשפעות שביניהם וכיוצ"ב 

לב שהניתוח צריך להיות אינטגרטיבי ולא רק לסכם את הפערים שמניתם בסעיף הקודם חלק 

ואשר מופיע זה הוא לב האבחון. יש לבסס את הניתוח על החומר אשר נלמד בכיתה 

תיאוריות השתמשו רק ב -בסילבוס. עליכם להשתמש לפחות בשלושה מקורות. שימו לב 

הרלוונטיות. אין צורך לסכם את הספרות והתיאוריות או לצטט. אלא יש להשתמש במושגים 

בחומר התיאורטי וליישם את הדברים הרלוונטיים לניתוח המקרה תוך אזכור המקור!!! 

 )ניתוח תוצאות ב'(.

 כיווני פעולה אפשריים לשיפור המצב וסגירת הפערים בין המצוי לרצוי )בקצרה(.

 

 הנחיות טכניות

 את המטלה יש לבצע בזוגות.

 יש להכין משוב אבחוני לשם הצגתו בכיתה כסימולציה למתן משוב ללקוח הנועץ.

קבע . התאריך לכול צוות י28.6.16וביום  21.6.2015הסימולציות יתקיימו בשיעור ביום 

בתחילת הסמסטר על ידי המרצה. למועד הסימולציה אנא הביאו לכיתה והציגו למרצה את 

 חומר הגלם שלכם: תמלולים, מסמכים, חלוקה לקטגוריות וכו'
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אתם יכולים להכין את המשוב בפורמט של מצגת או בכל דרך אחרת שבה הייתם בוחרים 

חומר כתוב )גם במצגת( הקפידו על  אילו הייתם נותנים משוב לנועץ האמיתי. בכל מקרה של

 כללי ציטוט, מראי מקום ורשימת הביבליוגרפיה, כמקובל בכתיבה אקדמית.

 אנא הקפידו על ניסוח רהוט, בהיר וענייני.

 

 ב ה צ ל ח ה !
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 התערבויות ברמת הפרט והקבוצה  - )ODפיתוח ארגוני ) 

 13:45 – 12:15יום ג', 

 זיו לפיתוח ארגוני דר' ורדה זילברברג, מכון

 בחוןא -דרישות מקדימות: קורס בפיתוח ארגוני 

 

 מטרת ותיאור הקורס:. 1

התערבויות בפיתוח ארגוני מתחלקות לרמת הארגון כמערכת, הקבוצה והיחיד. מטרת 

הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע והתנסות במגוון מתודות התערבות ברמת הפרט 

דנטים ילמדו להשתמש בידע מקצועי פרקטי של וברמת הקבוצה. בקורס זה הסטו

התערבויות ברמת הקבוצה והיחיד. נתנסה בסוגי ההתערבויות העיקריות: ייעוץ אישי 

למנהלים, בניית ופיתוח צוותים ותכניות פיתוח מנהלים. הסטודנטים יקבלו כלים בסיסיים 

 ובאמצעותם יתרגלו התערבויות מתאימות לצרכי הארגון כפי שאובחנו.

מהלך הקורס נכיר את האתגרים העומדים בפני ארגונים, יוצגו מגוון תיאוריות ופרקטיקות ב

של התערבות בארגונים ותיבחן התאמת המתודות לסיטואציות וצרכים ארגוניים שונים. 

המתודות יומחשו וינותחו במהלך המפגשים תוך מתן אפשרות לסטודנטים להכיר ולהתנסות 

 גישה. ביתרונות ובחסרונות של כל

 

 תכנית הקורס*:. 2

 

תאריך 

 שיעור

 קריאה לקראת השיעור נושא

 פתיחה, "היועץ הארגוני מול דרגון"  8.3

 מה עושים אחרי האבחון?

 

15.3 

 

 Rothwell & Sullivan (Chap. 1 פיתוח ארגוני מניין ולאן?

pp.9-35) 

(. 2015זילברברג, ו. )בתהליך פרסום  

פיתוח ארגוני לאן? בתוך: כץ, י. 
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 פרופסיה בדרך. )עורך(,

התערבויות בארגונים ברמת הפרט  22.3

 מבוא –והקבוצה 

Rothwell, & Sullivan, (2005). 

Chap. 15&16 

29.3 

 

  –ועץ ומקומו של הנועץ נ –יחסי יועץ 

 בין קבלה להתנגדות

יחסי סיוע: תהליכים (. 1994ברמר, ) 

 .ומיומנויות

 

5.4 

 

 .Rothwell, & Sullivan, (2005)   התערבות ברמת הפרט  

Chap. 15 

המחשה של יעוץ אישי או אימון ניהולי  12.4

 או גישור **

" 

המחשה של יעוץ אישי או אימון ניהולי  3.5

 או גישור **

 (2008כ"ץ, ר. )

 .Rothwell, & Sullivan, (2005) התערבויות ברמת הקבוצה והצוות 10.5

Chap. 16 

  המחשה של בניית צוות ** 17.5

לא יתקיים שיעור בגלל אילוץ של  24.5

 המרצה

 

יתוח פ –התערבות ברמת הקבוצה  31.5

 צוות

 בסביבה בינלאומית**

Berson et-al (2004) 

Raz, A. E. (2009). 

-235, עמ' 13(. פרק 2008לוי, ע. ) פיתוח מנהלים ופיתוח מנהיגות 7.6

244 

 (1999סער, ד. ) המחשה של פיתוח מנהלים ** 14.6

 (1999סער, ד. ) המחשה של פיתוח מנהלים ** 21.6

  יכום הלמידה בקורס ס –קפה ידע  28.6

 * ייתכנו שינויים במהלך רצף השיעורים 

 ** בשיעורים אלו תתקיימנה בכיתה המחשות של סטודנטים 
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  מטלות:. 3

השתתפות בשיעורים   3.1

 25%..........ובסימולציות..........................................................................

 , מחשת התערבות ייעוצית בכיתה )נספח(ה –עבודה מסכמת  3.2

של סטודנטים במהלך הסמסטר ובתיאום  יערך על ידי יחידים או זוגות     

 75%……….…שמרא

 

 רשימת קריאה:. 4

 

 קריאת חובה:

 . הוצאת אח.יחסי סיוע: תהליכים ומיומנויות(. 1994ברמר, ל.מ. )

על  –פרופסיה בדרך  (. פיתוח ארגוני לאן? בתוך: כץ, י. )עורך(,2015זילברברג, ו. )בתהליך פרסום  

 ., רסלינגהתהוות הייעוץ הארגוני בישראל

 , אופוס בע"מ.ניהולי coachingהמדריך הכפול: ייעוץ ממוקד תוצאות (. 2008כ"ץ, ר. )

 , רמת גן, רימונים.ניהול ומנהיגות, שינוי וחדשנות(.2008לוי, ע. )

 (. אז מה באמת לומדים שם? סקירה של מודלים מרכזיים לפיתוח מנהיגות, 1999סער, ד. )

 הוצאה לאור.ה –, משרד הבטחון גותמנהיגות ופיתוח מנהיבתוך: א. גונן וא. זכאי )עורכים(, 

Berson, Y., Erez, M., Adler, S., (2004). Global values in MNC culture, and their 

manifestation in managerial roles. Best Paper Award. The Academy of Management.   

Raz, A. E. (2009).Transplanting Management: Participative Change, Organizational 

Development, and the Glocalization of Corporate Culture, The Journal of Applied 

Behavioral Science, Volume 45 Number 2, June, 280-304 

Rothwell, W. J., Sullivan, R. (2005). Practicing organization development: A guide for 

consultants (2nd Ed.). NJ: John Wiley & Sons. 
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 עבודה מסכמת –( 75%נספח )

 המחשה ביחידים או בזוגות 

 

מטרתה של העבודה לתרגל ולהמחיש התערבות ייעוצית בהתאם לסוגי ההתערבות השונים 

מעבודת תכנית ההתערבות תתבסס על תשתית אבחונית שתילקח: שילמדו בכיתה. 

 בחון(.א –)שנעשתה במסגרת הקורס פיתוח ארגוני אבחון של אחד המשתתפים 

 

 סוגי ההתערבות להמחשה:

 : יעוץ אישי או אימון אישי או גישוררמת הפרט

 : בניית צוות או פיתוח צוותרמת הצוות

 : תכנון תכנית שלמה עם דגש על נושא מסוים והמחשת קטע מתוכהפיתוח מנהלים

 

 ההתערבות תתבסס על תשתית אבחונית שתילקח:

 בחון(.א –מעבודת אבחון של אחד המשתתפים )שנעשתה במסגרת הקורס פיתוח ארגוני 

 

חשוב לשים דגש על ההלימה בין האבחון לבין ההתערבות המוצעת ועל עצם 

 ההתערבות.

 

 הכנה:

יש לשלוח אימייל למרצה עם שם או שמות בני הזוג וסוג ההתערבות המועדף בשבוע 

 י באחריות המרצה יאושר בשבוע השני.הראשון של הסמסטר. השיבוץ הסופ

על כל ממחיש או זוג ממחישים לקבל אישור מהמרצה על תוכן ומבנה ההמחשה עד שבוע 

 לפני ההצגה בכיתה, בהתאם להנחיות.

 דק'.  45 -כל המחשת התערבות תיערך כ

 

 כל המחשה תכלול:

 3 – 2רקע על הארגון והגדרת התפקיד של הסטודנטים בכיתה בסימולציה,   -הקדמה  

 דקות.
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כחלק מהסימולציה. בתחילת הסימולציה וכחלק  לנועץהצגת תוכנית ההתערבות ומטרתה 

 דקות:  15 – 10כנת הנועץ )חלק מהכיתה או כולה בתפקיד שהוגדר( ה –ממנה 

שבחירת ההתערבות תהיה על הנושא המרכזי  )אין הכרח הצגת הקשר לתוצאות האבחון

 ביותר שעלה מהאבחון(.

 הצגת מודל תיאורטי רלבנטי כרציונל לבניית תוכנית ההתערבות. 

 הקדמה והסבר למה הולך להיות עכשיו והקשר לתכנית ההתערבות כולה.

 דקות. 35 – 30ביצוע של קטע מייצג מתוכנית ההתערבות,  

 

 

 

 ב ה צ ל ח ה !

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (2015-16ע"ו )תשסמסטר ב', 

 תואר שני

 

 

 

 

394 

 שיטות מחקר כמותיות למוסמכים: ניתוח נתונים

102-2-0189 

 מרצה: ד"ר אורי שויד

 מתרגלת: גב' נטע בהט

 תיאור הקורס

בקורס זה יילמדו עקרונות ניתוח נתונים והסקה במחקר חברתי. הקורס מיועד לתלמידי תואר 

כמותניים, שני. מטרת הקורס היא להקנות כלים בסיסיים לקריאה והערכה של מחקרים 

הקניית יכולת ביצוע מחקרים כמותיים בסיסיים ויכולת למידה עצמית למחקרים כמותיים 

 מתקדמים.

השיעורים יעסקו בהצגת שיטות תיאור וניתוח נתונים, ויישומן של שיטות אלו במאמרים 

מדעיים בסוציולוגיה או אנתרופולוגיה. התרגולים יתמקדו בעבודה מעשית עם תוכנות מחשב 

 יסטיות, וכן יהוו הזדמנות לחדד את הנלמד בשיעורים.סטט

 דרישות הקורס

 נוכחות פעילה בשיעורים ובתרגילים.

 הגשת כל המטלות במועד. 

 קריאת פריטי החובה.

 הצגה בכיתה.

 לפחות( בעבודה מסכמת. 60ציון עובר )

התרגילים (, ציון שלושת 55%ציון הקורס יקבע ע"פ שקלול של ציון העבודה המסכמת )

 (.5%(  והשתתפות פעילה )10%(, הצגת מאמר בכיתה )30%)

תהיה בהיקף של החלק האמפירי בעבודה סמינריונית, ועליה לכלול  העבודה המסכמת

 ניתוח רב משתני. 

עשויות להיות חלק מהעבודה המסכמת, או ניתוח נתונים העומד בפני עצמו.  מטלות הביניים

( קשרים דו 2( סטטיסטיקה תיאורית 1לת ביניים: בנושאים הבאים תידרש הגשת מט

 ( שיטה מתקדמת.5( אינטראקציות ברגרסיה 4( רגרסיה לינארית 3משתניים 

בשיעורים אליהם יש קריאת חובה, המאמר יוצג ע"י קבוצת תלמידים בהצגה  הצגת מאמר

 במאמר.  ביישום השיטהותעודד דיון  דקות 10שתימשך 
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 קריאה

ממאמרים אמפיריים המדגימים את השימוש בשיטות הנלמדות.  קריאת החובה מורכבת

 קריאת הרשות מהווה מקור להעמקה והסבר נוסף לחומר הנידון בכיתה:

Bryman, Allan and Duncan Cramer. 2001. Quantitative Data Analysis with 

SPSS Release 10 for Windows: A Guide to Social Scientists. Routledge. 

Powers, D. and Y. Xie. 2000. Statistical Methods for Categorical Data 

Analysis. San Diego CAL: Academic Press. 

 . רגרסיה מרובה. ירושליים: אקדמון.2004אייזנבך, ר. 

 . שיטת מחקר במדעי החברה. רמת אביב: האוניברסיטה הפתוחה.1986בייט מרום, ר. 

 שיעורים נושא
תרגילי

 ם
 קריאת רשות מקורות: חובה

   8.3 פתיחה

(. הכללים של 1895) 2006ורקהיים, א. ד 

+ סיום  6המתודה הסוציולוגית. פרק 

 (.153-171)עמודים 

 TEDהנס רוסלינג ב

סיבתיות 

 והתערבות
15.3   

 Centola, D. 2011. An Experimental 

Study of Homophily in the Adoption 

of Health Behavior. Science 

334(6060):1269-72 

http://www.sciencemag.org/content/

334/6060/1269.full 

  

סטטיסטיק

 ה תיאורית
22.3 

 

. הרהורים על 2012פרגולה, ס. -דלה

הגירה בישראל: היבטים השוואתיים. 

 . 7-32: 1. הגירה

. 2010פלינט ש., נ. אלפסי וי. בננסון. 

דומים ושונים: מיקרו סגרגציה של חרדים 

-81(:1יב) סוצ' ישראליתבמרכז ירושלים. 

104 . 

Bryman   & Cramer 

Ch. 5 
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קשרים דו 

 משתניים
29.3 

 

ס. מרדכייב. מ., מ. מלכה ונבו, -קרומר

. השירות הצבאי של חיילים וחיילות 2013

יוצאי קווקז: "כרטיס כניסה" לחברה 

מעמדי? -הישראלית או שעתוק אתנו

 .313-388(: 2סוציולוגיה ישראלית. יד)

. השילוב הראוי: נשים 2008צור י. וא. רז. 

בקורס טיס מפרספקטיבה של תרבות 

 81-105(:1י) סוצ' ישראליתארגונית. 

Bryman   & Cramer 

Ch  .8-7  

רגרסיה 

לינארית 

פשוטה 

והנחות 

 הרגרסיה

5.4 
 

. שביעות הרצון של עולים 2012אמית, ק. 

: 1 הגירהמארצות המערב החיים בישראל. 

82-99. 

Burgard, S.A. and J. A. Ailshire. 

2013. Gender and Time for Sleep 

Among U.S. Adults. American 

Sociological Review 78(1):51-69. 

Shwed, U. and Y. Shavit. 2006. 

Occupational and Economic 

Attainments of College and 

University Graduates in Israel .

European Sociological Review 

22(4:)42-431  

 .63-189אייזנבך, עמ' 

-ו 9בייט מרום, יחידות 

10. 

  

  

  

  

רגרסיה 

 מרובה
12.4   

שונות 

 מוסברת
3.5   

משתני 

 דמה
10.5 

 

אינטראקציו

 ת
17.5 

 

רגרסיה 

 לוגיסטית
24.5   

Armstrong, E.A., P. England & 

A.C.K. Fogarty. 2012. Accounting 

for Women’s Orgasm and Sexual 

Powers and Xie: 

Ch. 3 
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Enjoyment in College Hookups and 

Relationships. American 

Sociological Review. 77(3):435-462. 

. גירושין בישראל: היבטים 2006לוין, ע. 

(: 1ח) סוצ' ישראליתדמוגרפיים חברתיים. 

65-86. 

מרצה 

 -אורחת 

 אטלס

31.5   
 

 

רגרסיה 

 מולטינומית
7.6 

 

. הבדלים בין גברים ונשים 2000איילון, ח. 

באונ'. סוצ' בבחירת תחומי לימוד 

 523-44(:2ישראלית. ב)

Powers and Xie: 

Ch. 8 

רגרסיה 

 אורדינלית
 14.6   

. אי שוויון במשק הבית: 2006גלית אהרון.  

תלות כלכלית של נשים נשואות בישראל 

-87(:1לאורך זמן. סוציולוגיה ישראלית ח)

107. 

Powers and Xie: 

Ch. 7 

סיבתיות 

מנתונים 

 מתאמיים

 21.6       

 ייתכנו שינויים במאמרים במהלך הסמסטר
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