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 מבוא לסוציולוגיה
An Introduction to Sociology 

 
 ד"ר זיוה שרפ

 חסמסטר ב' תשע"
 08:15 – 12:00ימי ב' 

 zivasharp@012.net.ilמייל: 
 

 תיאור הקורס ומטרותיו:

-על של החברה בה אנו חיים. בקורס נלמד להכיר ולזהות תופעות חברתיות-סוציולוגיה מאפשרת מבט

המדעית הסוציולוגית. נדגים בלמידה, בקריאה מכוונת ובדיון מונחה את  תרבותיות מתוך הפרספקטיבה

 הכוחות החברתיים שמעצבים התנהגויות של קבוצות ויחידים בחברה.

 

 אתר הקורס:

להיכנס  כולותלקורס י ותהרשומ ות. כל הסטודנטיMoodle)אתר הקורס באינטרנט נמצא במערכת המודל )

ו אותו כגון מצגות, חומרי נות לגבי הקורס והוא יכלול עזרים שונים שילואליו. באמצעותו תופצנה הודעות שו

 מהווהאינו אך , וסיף חומר להעשרהמו תכני הקורס את מציגהודעות ועדכונים. החומר באתר  ,קריאה

 תחליף להרצאות. 

 

 נוכחות ואיחורים: 

צאות. חומר ההרצאות להשתתף באופן פעיל בהר ותמתבקש יותהנוכחות בהרצאות היא חובה. הסטודנט

 מחייב, גם אם אינו כולל קטעי קריאה.

 

ן שיש אילוצים שונים כימי . כמובהפנמת החומרבלפגוע בתהליך הלמידה ואיחורים והיעדרויות יכולים 

להשלים חומר  ןבלבד ועליכ ןאירועים אישיים שלא סובלים דיחוי ועוד. ההיעדרויות הן באחריותכמחלה, 

  על כך.מיוחד משיעורי הקורס ללא קבלת אישור  20%-מלהפסיד יותר שהופסד בשל כך. אין 

 

 

 דרישות הקורס: 

  השתתפות .1

 5עד של ציון להביא להורדה ביכולה  20%מהשיעורים )היעדרות של יותר מ  80%-ב השתתפות חובה

 נקודות(

 

 מהציון( 10%) ודוחות קריאהחובה קריאת  .2

 .מהמבחן 40%ם במבחן ושאלות על המאמרים יהוו . כל המאמרים נכללילקריאת חובהמאמרים  5
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כדי לכוון ולסייע בהכנת דוחות הקריאה, הכנתי יש להגיש דוחות קריאה על שניים ממאמרי החובה. 

דוחות הקריאה יהיו  למאמרים. בדוחות הקריאה, יש לענות על השאלות בשאלונים. שאלון קצר

 קצרים ולא יעלו על עמוד אחד.

 

החובה. את שני דוחות הקריאה יש להגיש על שני  מאמרימתוך חמשת  4- להכנתי שאלונים 

את המאמר החמישי אני מציגה בכיתה כדוגמא ) מאמרים שתבחרי מתוך ארבעת המאמרים האלו. 

 (. בהמשך 3ראי סעיף  –המשימה הבאה: "הכנת מצגת בכיתה" של 

 

. דוח הקריאה יקבל ך המסוכםעל פי בחירתה, בתארי דוחות קריאה 2ל סטודנטית תגיש אמור, ככ

הנדרשים, תוכל לקבל משוב  סטודנטית שתבחר לענות על יותר מהשאלוניםמשוב וציון עובר בלבד. 

 .נקודות 3כל הגשה נוספת תזכה בבונוס של על כל הגשה מעבר להגשות החובה. בנוסף, 

 

 מהציון( 20%) הכנת מצגת ודיון .3

ושהעליתי למודל. עבורכן מאמרים שבחרתי  21ר של כל זוג סטודנטיות יבחר מאמר אחד מתוך מאג

אלו ברובם המוחלט מחקרים סוציולוגיים מתוך כתבי עת שפיטים בעברית שנכתבו בשנים 

האחרונות ועוסקים בנושאים "חמים" של החברה הישראלית. מאמרים אלו מדגימים את חומר 

 שיעוררו בכן.הלימוד ומאפשרים היצע רחב של נושאים לבחירתכן על פי העניין 

 

 עאירואו המאמר שתבחרנה יהיה הבסיס המרכזי של המצגת. בנוסף, כל זוג יבחר מאמר נוסף 

שונה לאותו המבט הנקודת באותו נושא. אם בחרתן במאמר נוסף, יש להראות את  מהתקשורת

 , לציין אתהנוסף יש לתת הסבר קצר במה עוסק המאמר) נושא אליו המאמר הראשי מתייחס

לבחור כאמור . במקום מאמר נוסף, אפשר (ולהשוות למאמר הראשי הנבחר הטיעון המרכזי שלו

השונים ושעוסקים בנושא של המאמר הראשי  תקשורתאירוע )או אירועים( שמופיעים באמצעי ה

 שבחרתן. כל זאת, על פי בחירתכן. 

תה בנושא המאמר המטלה היא הצגת הנושא ע"י הצגת המאמר וניהול דיון שמשלב את כל הכי

 הנבחר.

 

 לצורך הדיון יש להכין:

 .)מצגת שעל בסיסה תנהלו את הדיון )אנחה במדויק לגבי מבנה המצגת בנפרד 

 עם החברות בכיתה מספר שאלות בהן תרצו לדון. 

בנוסף ניתן )אך לא חובה( לחלק למשתתפות קטעי קריאה, חפצים או כל דרך שתסייע לעורר דיון 

 בנושא. 
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כל  רו ומתווה הדיון יוגשו אלי לאישור ולהכוונה במשך השבוע הראשון של הסמסטר.המאמר שתבח

 מאמר יוצג פעם אחת ובסיס הבחירה מבחינתי יהיה כל הקודם זוכה.

 

 .ולא תידרש עבודה נוספת בכתבהציון יהיה על בסיס המצגת והדיון 

 

בה כמצגת מלווה בהנחיות כדי להקל על הכנת המצגת אציג את אחד ממאמרי החוכפי צוין למעלה, 

 כיצד לבנות מצגת על בסיס מאמר.

 

 מהציון( 70%) מבחן .4

 המבחן יכלול שאלות פתוחות וסגורות שיתייחסו לכל החומר הנלמד בכיתה ולמאמרי החובה.

 

 )יתכנו שינויים בנושאי הלימוד( נושאי הקורס

  מבוא 

 חברה 

  (, זימלוובר ,)מרקס, דורקהייםמרכזיים מייסדים 

 חברות 

 סטייה חברתית 

 תרבות 

  ריבוד 

  ג'נדר 

 

  :ספרי הקורס

(. סוציולוגיה. תרגום מאנגלית: יורם שדה. האוניברסיטה הפתוחה: בית ההוצאה לאור של 1999משוניס ג' )

 האוניברסיטה הפתוחה.

 תרגום מאנגלית: יוסף עוזיאל. עם עובד ( הזמנה לפגישה  )עם הסוציולוגיה(. 1998ברגר פ' )

 

 

 המאמרי חוב

 .151-162, עמ' (1)תרגום: אלינה קורן. סוציולוגיה ישראלית, ו סוציולוגי.  (. מהו גטו? בנייה של מושג2004וקאן, ל. )
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שוויון בהשלמת התואר הראשון: רקע חברתי, הישגים לימודיים קודמים -אי .(2016פניגר, י., מקדוסי, ע. איילון, ח. )

 .82-104(, עמ' 1ומאפיינים מוסדיים. יח )

 רשימות על הסוציולוגיה של הסטייה החברתית. מתוך: .(1998אריקסון, ק.ט. )

Erikson, K.J. "Notes on the Sociology of Deviance" in H.S. Becker (ed.), The Other side, The Free Press, 

1967, p 9-21. 

. תרגום: רוני דורות. סוציולוגיה (. התפוררות המעורבות האזרחית בארצות הברית של ימינו2006פאטנם, ר.ד. )

.396-381(, עמ' 2ישראלית ז )  

.160-143(, עמ' 1(. קשרי הגומלין בין עבודה בשכר ועבודה במשפחה. סוציולוגיה ישראלית ז )2005שטייר, ח. )  

 

 העשרה ובסיס למצגות ,קריאה ,מאמרים לבחירה

 לבחירה למצגת ולדיון.מאמרים שאתן מוזמנות לקרוא להעשרה וכבסיס  22באתר הקורס 

 

  


