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    )102 (סימן מחשב  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ב  לימודים לתואר שני 

  
   נדבכיםשני  לימודי התואר השני במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה כוללים

   מחלקתיים-כלל ליבה קורסי
  :מהמגמות הבאות באחת התמחותו

    אנתרופולוגיהמגמה לה .1
   לימודי חברה ביקורתייםלהמגמה               .2
        סוציולוגיה ארגונית ל המגמה              .3

           
בתעודת ו לתואר  באישור הזכאותגם  מופיעההסוציולוגיה ארגונית במגמה ס הציונים בלבד, למעט הבתדפי המופיע הלימודים מגמת

  המוסמך.
  

 מטרת הלימודים 
המשך הלימודים להן הסטודנטים ך במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה היא להכשיר את ממטרת לימודי המוס

ההתמחות בהם מתייחדת  המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה השתלבות בעולם העבודה. תחומי להגבוהים והן 
דע, י ;מגדר, מיניות וגוף ;קוםמרחב ומ ,זהויות ;כלכלה וארגונים ;פוליטיקהה וחבר :באוניברסיטת בן גוריון הם 

חוצים חלוקת דיסציפלינאריות מקובלות  ה. תחומי מחקר אלבישראלהחברה והתרבות  ;דתומדע, תרבות 
   .כלכליות ותרבותיות,והמחלקה מזמנת לתלמידיה הסתכלות רב תחומית על סוגיות חברתיות, פוליטיות

  
  .שנתייםתכנית הלימודים במערכת מלאה מתוכננת ל – משך הלימודים

סיום הלימודים ם. הלימודיתוך שנתיים מתחילת  לסיים את חובות השמיעה לתואר (קורסים)סטודנטים על ה
 .המגמות השונות טבלאותתוך שנתיים מחייב את הסטודנטים ללמוד את כל הקורסים כפי שמפורט בהמשך ב

בנתיב המחקרי יוכלו בהמלצת המנחה, ראש המגמה וועדת המוסמכים הפקולטית להגיש  יםהלומד סטודנטים
  ם.השלישית ללימודיעד תום השנה את עבודת הגמר לשיפוט 

  
  תכנית הלימודים

  . (ללא עבודת גמר) כללינתיב ו (עם עבודת גמר) מחקרילימוד, נתיב  ינתיב הלימודים מתקיימים בשני
יצירת בסיס ידע בתחום ובדיקת עניין והתאמה ומטרתם  ,נה משותפים לשני הנתיביםשנה הראשום בלימודיה

לימודים הראשונה מצופה מכל סטודנט/ית לבחון את האפשרות במהלך שנת ה לסיום לימודים בנתיב המחקרי.
  .לנסות ולאתר מנחה לעבודה מהסטודנטיםלכתיבת עבודת גמר. במסגרת בדיקה זו, מצופה 

  
  קורסי השלמה לפי מגמות/התמחות

 סטודנטים במעמד "לא מן המניין" יצטרכו להשלים קורסי ההשלמה עד תום שנת הלימודים הראשונה
על רשימת במעמד הקבלה לתואר ע"י ועדת הקבלה, וזאת בהתבסס  רשימת קורסי ההשלמה נקבעתללימודיהם. 

עת הצורך, הסטודנטים ב י שמפורט בגיליון הציונים שלהם.השלימו בתואר הראשון, כפ  הקורסים שהסטודנטים 
 יתבקשו להמציא סילבוסים של קורסים שהשלימו בתואר ראשון.

  
  

    שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה ם לתואריש לקרוא גם תקנון הלימודי
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  :לימודבכל מגמות העבודת גמר) עם ( מחקריהנתיב ב דרישות הלימודים
  קורסיםל נקודות זכותסה"כ   קורסי השלמה 

  עבודת גמרל נקודות זכותסה"כ 
  לתואר נקודות זכות  סה"כ

קורסי השלמה יוגדרו 
התאמה בבמידת הצורך 

אישית ע"פ החלטת ועדת 
(קורסים אלה אינם  הקבל

נכללים בנקודות הזכות 
  לתואר)

28  8  36  

  
  
  

  :לימודבכל מגמות ה )עבודת גמרללא (כללי הנתיב ב דרישות הלימודים
  

  קורסיםל נקודות זכותסה"כ   קורסי השלמה 
  בחינת גמרל נקודות זכות  סה"כ 

  לתואר נקודות זכותסה"כ 
קורסי השלמה יוגדרו 

התאמה בבמידת הצורך 
ת ע"פ החלטת ועדת אישי

(קורסים אלה אינם  קבלה
נכללים בנקודות הזכות 

  לתואר)

36  0  36  

  
    ליבה יקורס

  
  ללמודכל המגמות ב סטודנטיםל חובהקורסי הליבה הינם קורסי 

  
שנת לימודים 

 נקודות  סמסטר  קורס שם  קורס מספר  בתואר
  זכות

  4  ב-א  ו  (שנתי) תיאוריות של חברה ותרבות*  102-2-0023/  0033  שנה ראשונה
  2  א  נתרופולוגיא -חזית המחקר הסוציולוגי*  102-2-0083  שנה ראשונה
  2  א  גישות למחקר איכותני  102-2-0017  שנה ראשונה

  
   שניים מהקורסים הבאים: -לקורס זה קדם תודריש*
   )0338-1-102( ואנתרופולוגיות סוציולוגיות לתיאוריות מבוא. 1

  כל המגמותלסטודנטים בקורס קדם     
  ) 102-1-0348. תיאוריות סוציולוגיות מתקדמות (2

  סוציולוגיה ארגוניתהתמחות בללימודי חברה ביקורתיים וב ותלסטודנטים במגמקורס קדם     
   )0100-1-102תיאוריות אנתרופולוגיות מתקדמות (. 3

  לסטודנטים במגמה לאנתרופולוגיהקורס קדם     
  
  
  



 318   המגמה לאנתרופולוגיה
תרבותית תוך שימת דגשים מיוחדים על נושאים כמו: –ת הלימודים מתמקדת באנתרופולוגיה חברתיתכנית

אתנית ולאומיות, נוודות והגירה, אנתרופולוגיה עירונית, אנתרופולוגיה בלשנית, אנתרופולוגיה של דת, 
  אנתרופולוגיה של אוכל, אנתרופולוגיה של תיירות, שארות ומגדר וקהילות פזורה.

  
  עם כתיבת תזה – ית הלימודים בנתיב המחקריתכנ

  
נקודות  סמסטר מספר קורס שם קורס שנת לימודים סוג קורס

 זכות

קורסי ליבה לכל 
 מגמות הלימוד

 4 ב-א ו 0033 / 102-2-0023 תיאוריות של חברה ותרבות (שנתי) ראשונה
 2 א 102-2-0083 נתרופולוגיא-חזית המחקר הסוציולוגי ראשונה

 2  א 102-2-0017  גישות למחקר איכותני  הראשונ

קורסי חובה 
 למגמה

סמסטר שיטות מחקר אנתרופולוגיות ( ראשונה
 2 ב 102-2-0199 )ב'

ראשונה או 
 קבוצת קריאה במחשבה אנתרופולוגית שניה

 נתן אחת לשנתייםיי
בשנה שלא ניתן יש ללמוד במקומו קורס 

 נק"ז 2בחירה בהיקף 

  2  א 102-2-0004

ראשונה או 
 שניה

 סגנונות אתנוגרפיים (שנתי)
 נתן אחת לשנתייםיי

בשנה שלא ניתן יש ללמוד במקומו קורסי 
 נק"ז 4בחירה בהיקף 

102-2-0169 / 0179 
  
  

ב-א ו  
  
  

4 
  
  

 1 ב 102-2-0029 א-סמינר תזה ראשונה
 1 א 102-2-0129 ב-סמינר תזה שניה

 קורסי בחירה
 ראשונה

 יש ללמוד קורס בחירה אחד לפחות
לפי רשימה שתתפרסם    נק"ז 2בהיקף 

 לקראת מועד ההרשמה לקורסים
  

 א ו/או ב
2 

 שניה
 8יש להשלים קורסי בחירה עד להיקף 

בהתאם לנלמד ו-נקודות נוספות  לתואר
 בשנה א'

  
 8 א ו/או ב

 8 ב-א ו 9992 / 102-2-9991 (שנתי)-עבודת גמר שניה עבודת גמר*

   בחינת גמר
יה יבתום השנה השנהבחינה מתקיימת 

ללימודים, לאחר השלמת כל הקורסים, 
ומותנת בקבלת אישור מזכירות 

 75המחלקה.  ציון עובר בבחינה הנו 
 לפחות.

    
0 

 36       סה"כ נקודות זכות לתואר
אישור  ויקבלתום השנה השנייה ללימודים ור שלהם עד סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמ-עבודת גמר*      

 ועד להגשת העבודה ירשמו בשנה השלישית מהמחלקה ומהפקולטה להמשיך לכתוב את עבודת הגמר בשנה השלישית,
 .)102-2-7777ל"כתיבת עבודת גמר" ללא נקודות זכות (

  
שדה המשלבת נוגרפית מקורית המבוססת על עבודת עבודת גמר אנתרופולוגית הינה עבודה את – עבודת גמר

  יה אנתרופולוגית. תיאור
   

  :במסלול מחקרי הרכב הציון הסופי לתואר
  45%  קורסים

  40%  עבודת גמר
  15%  בחינת גמר 
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  (ללא תזה) ◌ׁ הכללי במסלול הלימודים תכנית

 

 סמסטר מספר קורס שם קורס שנת לימודים סוג קורס
נקודות 

  זכות
קורסי ליבה לכל 

 מגמות הלימוד
 4 ב-א ו 0033 / 102-2-0023 תיאוריות של חברה ותרבות (שנתי) אשונהר

 2 א 102-2-0083 נתרופולוגיא-חזית המחקר הסוציולוגי ראשונה
 2  א 102-2-0017  גישות למחקר איכותני  ראשונה

קורסי חובה 
  למגמה

סמסטר שיטות מחקר אנתרופולוגיות ( ראשונה
 2 ב  102-2-0199 )ב'

ראשונה או 
 שניה

 יאה במחשבה אנתרופולוגיתקבוצת קר
 נתן אחת לשנתייםיי

ש ללמוד במקומו קורס בשנה שלא ניתן י
 נק"ז 2 בחירה בהיקף

 2 א 102-2-0004

ראשונה או 
 שניה

 נתן אחת לשנתייםיי סגנונות אתנוגרפיים (שנתי)
בשנה שלא ניתן יש ללמוד במקומו קורסי 

 נק"ז 4בחירה בהיקף 

 4  ב-א ו 0179 / 102-2-0169

 רסי בחירהקו

יש ללמוד קורס בחירה אחד לפחות  ראשונה
לפי רשימה שתתפרסם    נק"ז 2בהיקף 

   לקראת מועד ההרשמה לקורסים
 2 א ו/או ב

 18יש להשלים קורסי בחירה עד להיקף  שניה
בהתאם לנלמד ו-נקודות נוספות  לתואר

   בשנה א'
 18 א ו/או ב

ה יהבחינה מתקיימת בתום השנה השני   בחינת גמר
ללימודים, לאחר השלמת כל הקורסים, 

ומותנת בקבלת אישור מזכירות 
 75המחלקה.  ציון עובר בבחינה הנו 

      לפחות.

0 

 36       סה"כ נקודות זכות לתואר
  
  

  : במסלול כללי הרכב הציון הסופי לתואר
  75%  קורסים

  25%  בחינת גמר 
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  ארגונית ולוגיהוצימגמה לסה

תח תהליכים ומאפיינים של ארגונים נלסטודנטים כלים שבעזרתם יוכלו להבין ול להקנותמטרת הלימודים 
המרכזיות בתחום הארגוני, ידונו  גישותמסוגים שונים. במסגרת הקורסים השונים, יתוודעו הסטודנטים ל
ניתן ליישם את התיאוריות וכלי  םונים בהבתמורות של דרכי ההתארגנות בחברה של ימינו ויחשפו לאופנים הש

  המחקר הלכה למעשה.
  

  עם עבודת תזה-תכנית הלימודים בנתיב המחקרי
  

 סמסטר מספר קורס שם קורס שנת לימודים סוג קורס
נקודות 

 זכות
קורסי ליבה לכל 

 מגמות הלימוד
 4 ב-א ו 0033 / 102-2-0023 תיאוריות של חברה ותרבות (שנתי) ראשונה

 2 א 102-2-0083 נתרופולוגיא-חזית המחקר הסוציולוגי הראשונ
 2  א 102-2-0017  גישות למחקר איכותני  ראשונה

קורסי חובה 
 למגמה

 4 ב-א ו 0068 / 102-2-0067 תיאוריות ארגוניות (שנתי) ראשונה
 2 ב 102-2-0189 שיטות מחקר למוסמכים: ניתוח נתונים ראשונה
 1 ב 102-2-0029 א-סמינר תזה ראשונה

 1 א 102-2-0129 ב-סמינר תזה שניה

 קורסי בחירה

יש ללמוד קורס בחירה אחד לפחות  ראשונה
לפי רשימה שתתפרסם   נק"ז  2בהיקף 

   לקראת מועד ההרשמה לקורסים
 2 א ו/או ב

 8בחירה עד להיקף  יש להשלים קורסי שניה
בהתאם לנלמד ו-לתואר נקודות נוספות

 בשנה א'
או בו/ א    10 

 8 ב-א ו 9992 / 102-2-9991 (שנתי)-עבודת גמר שניה עבודת גמר*
 36       סה"כ נקודות זכות לתואר

יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמר שלהם עד תום השנה השנייה ללימודים ויקבלו אישור  סטודנטים שלא-עבודת גמר*
 ועד להגשת העבודה ירשמו בשנה השלישיתנה השלישית, מהמחלקה ומהפקולטה להמשיך לכתוב את עבודת הגמר בש

 .)102-2-7777ל"כתיבת עבודת גמר" ללא נקודות זכות (
  

  :במסלול מחקרי הרכב הציון הסופי לתואר
  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר
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  ללא עבודת גמר-נתיב הכלליתכנית הלימודים ב

 

 סמסטר מספר קורס שם קורס שנת לימודים סוג קורס
נקודות 

 זכות
קורסי ליבה לכל 
 מגמות הלימוד

 4 ב-א ו 0033 / 102-2-0023 תיאוריות של חברה ותרבות (שנתי) ראשונה
 2 א 102-2-0083 נתרופולוגיא-חזית המחקר הסוציולוגי ראשונה
 2  א 102-2-0017  גישות למחקר איכותני  ראשונה

קורסי חובה 
 למגמה

 4 ב-א ו 0068 / 102-2-0067 תיאוריות ארגוניות (שנתי) ראשונה
 2 ב 102-2-0189 שיטות מחקר למוסמכים: ניתוח נתונים ראשונה

קורסי בחירה      
 (כולל פרקטיקום)

יש ללמוד קורס בחירה אחד לפחות  ראשונה
לפי רשימה שתתפרסם    נק"ז 2בהיקף 

   לקראת מועד ההרשמה לקורסים
 2 א ו/או ב

 18יש להשלים קורסי בחירה עד להיקף  ניהש
בהתאם לנלמד ו-נקודות נוספות  לתואר

   בשנה א'
 12 א ו/או ב

 קורסים יישומיים
קורס יישומי לפי רשימת הקורסים  ראשונה

   שתתפרסם במועדי ההרשמה לקורסים
 2 ב

קורסים יישומים לפי רשימת הקורסים  שניה
   שתתפרסם במועדי ההרשמה לקורסים

 6 ב-א ו

יה יהבחינה מתקיימת בתום השנה השנ   בחינת גמר
ללימודים, לאחר השלמת כל הקורסים, 

ומותנת בקבלת אישור מזכירות 
 75המחלקה.  ציון עובר בבחינה הנו 

     לפחות.

0 

   36       סה"כ נקודות זכות לתואר
  

  : במסלול כללי הרכב הציון הסופי לתואר
  85%  קורסים

  15%  בחינת גמר
  
  
  
  
  
  
  
  



 322   ביקורתיים חברה לימודיל מגמה
להבנה וליצירה בתחום של מדעי החברה הביקורתיים. לשם כך נלמד  יםלהכשיר את הסטודנט מטרת הלימודים

מגוון זרמי חשיבה ומחקר ביקורתיים במדעי החברה בכלל, ובסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה בפרט. ייחודה של 
 ,תוך בחינת ההקשר ההיסטורי והפוליטי של מושגים שונים, רתית מחודשתהוא באתגר של חשיבה ביקו מגמהה

באמצעות הביקורת על  –שואפת ליצור מגמהה ואופן השימוש בתיאוריות ביקורתיות בהקשרים משתנים.
סטודנטים המקנה למרחב לעשייה אינטלקטואלית ייחודית  –החברתי, על תהליכיו וכן על תיאוריות של החברתי 

: סוציולוגיה של זהות ומיניות; התחומיםלפתח תכנית מחקר עצמאית ייחודית. בין המאפשרים  ידע וכלים
סוציולוגיה פוליטית; סוציולוגיה כלכלית וכלכלה פוליטית; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הדת והידע; 

  יאוריה החברתית.סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של האמנות ושל השפה; סוציולוגיה היסטורית והיסטוריה של הת
  

  עם כתיבת עבודת גמר-תכנית הלימודים בנתיב המחקרי
  

 סמסטר מספר קורס שם קורס שנת לימודים סוג קורס
נקודות 

 זכות
קורסי ליבה לכל 
 מגמות הלימוד

 4 ב-א ו 0033 / 102-2-0023 תיאוריות של חברה ותרבות (שנתי) ראשונה
 2 א 102-2-0083 ינתרופולוגא-חזית המחקר הסוציולוגי ראשונה
 2  א 102-2-0017  גישות למחקר איכותני  ראשונה

קורסי חובה 
 למגמה

 2 ב 102-2-0189 שיטות מחקר למוסמכים: ניתוח נתונים ראשונה
ראשונה או 

 שניה
 יסודות הסוציולוגיה הביקורתית (שנתי)

 נתן אחת לשנתייםיי
בשנה שלא ניתן יש ללמוד במקומו קורסי 

 נק"ז 4בחירה בהיקף 

102-2-0169 / 0179 
  
  

 ב-א ו
  
  

4 
  

  
 1 ב 102-2-0029 א-סמינר תזה ראשונה

 1 א 102-2-0129 ב-סמינר תזה שניה

 ראשונה קורסי בחירה
יש ללמוד קורס בחירה אחד לפחות 

לפי רשימה שתתפרסם    נק"ז 2בהיקף 
   לקראת מועד ההרשמה לקורסים

 2 א ו/או ב

 שניה
 10י בחירה עד להיקף יש להשלים קורס

בהתאם לנלמד ו-נקודות נוספות  לתואר
   בשנה א'

 10 א ו/או ב

 8 ב-א ו 9992 / 102-2-9991 (שנתי)-עבודת גמר שניה עבודת גמר*
 36       סה"כ נקודות זכות לתואר

יה ללימודים ויקבלו אישור טודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמר שלהם עד תום השנה השניס-עבודת גמר*
 ועד הגשת העבודה ירשמו בשנה השלישיתמהמחלקה ומהפקולטה להמשיך לכתוב את עבודת הגמר בשנה השלישית, 

  .)102-2-7777ל"כתיבת עבודת גמר" ללא נקודות זכות (
:במסלול מחקרי הרכב הציון הסופי לתואר    

  50%  קורסים
  50%  עבודת גמר

  
 
 
 

  
 
 

  
  ביקורתיים חברה ילימודל מגמה



 323   ללא עבודת גמר-נתיב הכלליתכנית הלימודים ב
  

 סמסטר  מספר קורס שם קורס שנת לימודים סוג קורס
נקודות 

 זכות
קורסי ליבה לכל 

 מגמות הלימוד
 4 ב-א ו 0033 / 102-2-0023 תיאוריות של חברה ותרבות (שנתי) ראשונה
 2 א 102-2-0083  נתרופולוגיא-חזית המחקר הסוציולוגי ראשונה
 2  א 102-2-0017  גישות למחקר איכותני  ראשונה

קורסי חובה 
  למגמה

 2 ב 102-2-0189 שיטות מחקר למוסמכים: ניתוח נתונים ראשונה
ראשונה או 

 שניה
 יסודות הסוציולוגיה הביקורתית (שנתי)

 נתן אחת לשנתייםיי
בשנה שלא ניתן יש ללמוד במקומו קורסי 

 נק"ז 4בחירה בהיקף 

102-2-0169 / 0179 
  
  

  ב-א ו
  
  

4 
  
    

  

 קורסי בחירה

יש ללמוד קורס בחירה אחד לפחות  ראשונה
לפי רשימה שתתפרסם    נק"ז 4בהיקף 

   לקראת מועד ההרשמה לקורסים
 4 או בו/א 

 18יש להשלים קורסי בחירה עד להיקף  שניה
בהתאם לנלמד ו-נקודות נוספות  לתואר

   'בשנה א
 18 או בו/א 

ה יהבחינה מתקיימת בתום השנה השני   בחינת גמר
ללימודים, לאחר השלמת כל הקורסים, 

ומותנת בקבלת אישור מזכירות 
 75המחלקה.  ציון עובר בבחינה הנו 

     לפחות.

0 

   36       סה"כ נקודות זכות לתואר
  

  : במסלול כללי הרכב הציון הסופי לתואר
  85%  קורסים

  15%  ת גמרבחינ
  
  
  
  
  
  


