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 תאור הקורס   

היא תחום מחקר מורכב ודינאמי, העורך שימוש במושגים ובמתודות ייחודיות סוציולוגיה 

כדי לנתח מצבים ומגמות חברתיות. מטרת הקורס היא להניח את היסודות להכרת 

יאות החברתית מתוך הדיסציפלינה הסוציולוגית, הקניית כלים בסיסיים להבנת המצ

ראיה סוציולוגית ביקורתית. יושם דגש על פיתוח חשיבה סוציולוגית שתאפשר הבנת 

ולניתוח סוגיות ספציפיות כגון האופן בו מתגבשת זהות חברתית של פרטים, תרבות, 

מקור האי שוויון ותוצאותיו החברתיות, התפלגות העצמה הפוליטית בחברה, ארגונים 

יק לסטודנטים ולסטודנטיות את המידע והרעיונות המאפשרים וכדומה. הקורס יענ

   להסביר את החברה בת זמנינו בישראל ובמקומות אחרים.

 

Course Description 
 
Course focuses on basic concepts, research, and theories involved in 

increasing the understanding of human behavior and human 
societies. Topics of analysis include culture, socialization, social 

interaction, social institutions, social stratification, and community. 
Numerous contemporary social problems and issues such as racial 

and ethnic relations, sexism, and class bias are discussed. 

 

 



 
 

 

 דרישות הקורס 

 מתוך:השבועי  הנושאבקריאת  יםחייב סטודנטיםה .א

צאת האוניברסיטה הואביב: -תל .ולוגיהסוצי .1998יס. משונ: ג'ון, גי. ספר* ה

 הפתוחה. 

 כל שעור. לפנימפורט להלן כ * המאמרים המלווים חלק מהנושאים,

 בחינה מסכמת. .ב

 . שיעורים( 10) מהשיעורים בסמסטר 70% -נוכחות חובה ב .ג

, ללא אישור מוצדק שיעורים( 4 -)יותר מ מהשיעורים 30% -היעדרות של יותר מ

 )אישור רפואי או צבאי(, לא תזכה בקבלת ציון סופי בקורס.

 

 

 מרכיבי הציון הסופי 

 בחינה מסכמת 100%

 

 בחינה 

שאלות בהן  , מושגיות וכןשאלות תיאורטיותבה שילוב בחינת רב ברירה  הבחינה הינה

 תוח סוגיות. ני נדרש

 

 

 נושאי הקורס )נתון לשינויים(

 

 ועקרונות החשיבה הסוציולוגית  : הפרספקטיבה הסוציולוגית1 שיעור•  

 : הפרדיגמות העיקריות בסוציולוגיה2-3שיעור •  

 : תרבות 4-5שיעור •  

 : חיברות 6שיעור •  

 : סטייה ותיוג 7שיעור •  

 : אוכלוסייה, עיור וסביבה 8שיעור •  

 :  ריבוד חברתי9-11שיעור   •

 מיגדרי, לאומי ואתני  אי שוויון: 12-13שיעור •  

 

 

 :חומר מחייב למבחן

רשימת הספרות וההרצאות



 
 

 

   רשימת ספרות )נתון לשינויים(

 

 

  

 )באתר הקורס( תדפיסי מאמרים  קריאה במשוניס

 : 2פרק 

 .  27-56, המחקר הסוציולוגי

 

ה עם הזמנה לפגיש. 1970ברגר, פיטר.

: 1תל אביב: עם עובד. פרק  .הסוציולוגיה

 .  32-9סוציולוגיה כבידור ליחיד, 

 

 : 1פרק 

-16הפרספקטיבה הסוציולוגית, 

25  . 

 

 

 : תרבות3פרק 

 

 

 

 : חיברות5פרק 

. בבואה של העתיד: 1988חנה, איילון. 

היבטים כלכליים של שאיפות בנים ובנות 

-222(, 2ל"א ) מגמותבתחום התעסוקה. 

214. 

 

 : 8פרק 

 200-230סטיה, 

 

 

 

 : אוכלוסייה ועיור21פרק 

 : סביבה וחברה, 22פרק 

582-583; 597-605 

 

 

 

   : אי שוויון גלובלי11פרק 

 : ריבוד חברתי 9פרק 

    112-100: חברה, 4פרק 

 

אטיאס, רתם -שלמה סבירסקי, אתי קונור

. 2015תמונות מצב חברתית . 2015 .זלינגר

 מרכז אדוה.תל אביב: 

 * רשות

 

 : מין וג'נדר13פרק 

 : גזע ואתניות12פרק 

 

  


