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 יחסים חברתיים במחצית השניה של החיים
 

 כרפס-ד"ר דקלה סגל

 
בקורס נעסוק ביחסים חברתיים לאורך החיים תוך התמקדות במחצית השניה של החיים  :מטרת הקורס

 בינדוריים, יחסי אחים, חברויות ובדידות ובזיקנה. נעסוק ביחסים זוגיים, יחסים 

 
  הקורס מחולק לנושאים, כאשר לכל נושא יש מספר מאמרים שעליהם יתבססו השיעורים. מבנה הקורס: 

 
  חובות הקורס:

 מצלמות לפתוח נדרשים הסטודנטים. (10%) בשיעוריםפעילה נוכחות והשתתפות  .א
 .יוקלטו לא הגלריה תמונות – יוקלט שהשיעור במקרה .בשיעורים

(. המאמר יכול להיות ממאמרי 15%הצגה בכיתה של מאמר באחד הנושאים לבחירתכם ) .ב
 הרשות בסילבוס, או מאמר שתמצאו במאגרי המידע )לאחר אישור המרצה(. 

( במידה ומשבר הקורונה יאפשר. 75%מבחן בסוף הסמסטר. מבחן אמריקאי על חומר הלימוד ) .ג
 כמת )פרטים ינתנו בהמשך בהתאם להתפתחויות(.  המבחן יוחלף בעבודה מס –אם לא 

 
 החומרים הרשומים מטה עשויים להשתנות במהלך הקורס. הודעה תינתן מראש. 

 
 הרצאות אורח מחוקרים מובילים בתחום.  3במהלך הקורס תינתנה 

. הרצאה בנושא חברויות Montrclair State University, NJ  פרופסור אשלי ארמר, מ – 28.10ב
ההרצאה נקבעה לתאריך זה בגלל אילוצים. לאחר הרצאה זו, בזיקנה.  ההרצאה באנגלית. 

 נחזור לסדר הלימוד כפי שקבוע בסילבוס. 
 . זוגיות בראי הפסיכולוגיה החיובית  ד"ר שרון אבידור מהמרכז האקדמי רופין: – 18.11.20ב

  בתאריכים שיקבעו בהמשך:
 

 , מבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה: הקן המתרוקן. ד"ר רועי אסטליין
 אילן: בדידות בזיקנה. -רפרופסור ליאת איילון, מבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת ב

 
 : הקורסחומרי 
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