
 בעקבות כל מה שתגלו
על האדם והחברה

לימודים לקראת התואר הראשון, השני והשלישי 
בפקולטה למדעי החברה ע״ש גרשון גורדון



מועמדים יקרים,
אם העיסוק בנושאי כלכלה, החברה הישראלית, שוק העבודה, מדיניות ופוליטיקה, תקשורת והשילובים 

ביניהם מעניינים אתכם בחרו באחד המסלולים הדו חוגיים שהפקולטה למדעי החברה מציעה לכם:

ניתן ללמוד גם בשילובים דו חוגיים רבים עם חוג מפקולטה אחרת.
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תוכן

לפרטים ולמידע נוסף
אתר האינטרנט של הפקולטה למדעי החברה:

 https://social-sciences.tau.ac.il
מזכירות הפקולטה:

minhali@tauex.tau.ac.il :למועמדים
טל׳: 03-6409730

קבלת קהל למועמדים: על פי תיאום מראש
hevra@tauex.tau.ac.il :לתלמידים

טל׳: 03-6409727
קבלת קהל לתלמידים: בימים א', ב', ג', ה' 13:00-10:00 

וביום ד' 15:30-12:30, חדר 311 בניין נפתלי



ברוכים הבאים לפקולטה למדעי החברה,

הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב הנה הפקולטה הגדולה והמגוונת ביותר במדינת 

ישראל, הזוכה להכרה ומעמד בינלאומיים. היא דורגה כפקולטה בעלת שביעות רצון גבוהה מאוד 

של הסטודנטים מההוראה, וכמובילה במחקר ובזכייה במענקי מחקר בארץ. 

הפקולטה למדעי החברה שמה לה למטרה להוות מרכז הוראה, מחקר ועשייה במגוון נושאים 

הקשורים לחיי הפרט, החברה, המדינה והעולם. לצד ההוראה מתקיימת בפקולטה פעילות 

ענפה של מחקר ויצירת ידע, הנעזרת במרכזי מחקר ומכונים, כמו כן, מתקיימים בה כנסים, ימי 

עיון וסדנאות. מכלול פעילויות אלה הופך אותה למקום תוסס המציע עושר של הזדמנויות לכל 

אדם עם סקרנות אינטלקטואלית.

חברי הסגל בפקולטה מעורבים בעשייה בזירה הציבורית בנוסף להוראה ולמחקר. החיבור בין 

התאוריה, המחקר והעשייה החברתית –ציבורית , תורמים להובלת תהליכים חברתיים בישראל 

ולעיצוב מנהיגי העתיד של החברה הישראלית. 

אנו פועלים להתאים את דרכי ההוראה המחקר ותכני הלמידה לתמורות המהירות והגדולות 

שהחברה הגלובלית עוברת, מטמיעים דרכי למידה חדשניות, תכנים ותובנות חדשות הקשורים 

למורכבות החיים במאה ה־21.

הפקולטה מקיימת לימודים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים )תואר שני ושלישי( במגוון רחב של 

תחומים: בכלכלה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, מדע המדינה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, למודי 

עבודה ותקשורת. בנוסף לכך מקיימת הפקולטה לימודים לתארים מתקדמים במדיניות ציבורית, 

בדיפלומטיה, בלימודי ביטחון, ביישוב סכסוכים ובלימודי הגירה – תכנית בשפה האנגלית.

הפקולטה למדעי החברה מעודדת לימודים בינתחומיים ורוב התלמידים לומדים לתואר ראשון 

במסגרות דו חוגיות בתוך הפקולטה או בשיתוף עם פקולטות אחרות, כך תוכלו לחוות לימודים 

מעניינים ומאתגרים ונקודות מבט מגוונות ורחבות יותר.

החברה הישראלית זקוקה לאנשים בעלי תובנה ומחויבות לחברה, אנשים הרואים עצמם כחוקרים, 

כמשפיעים או כמנהיגי החברה לעתיד, אני משוכנעת שכאלה נמצאים ביניכם.

נשמח לראותכם בין תלמידי הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב.

פרופ׳ תמי רונן־רוזנבאום

דקאן הפקולטה

פרופ׳ תמי רונן־רוזנבאום
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תכנית  הלימודים במסלול בנויה על דגש מתמטי חזק יותר 
וכוללת קורסים מתכנית הלימודים  לתואר הראשון בביה"ס 

למתמטיקה , המהווים הכנה טובה לתואר השני בכלכלה.

המסלול מציע שלושה שילובים:

כלכלה עם חטיבה מורחבת במתמטיקה	 

כלכלה עם חטיבה במתמטיקה וחטיבה בפסיכולוגיה	 

כלכלה עם חטיבה במתמטיקה וחטיבה בפילוסופיה	 

מסלול מואץ לתואר שני
לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון בכלכלה ) שלא לומדים 
במסלול המצטיינים לעיל(, שהישגיהם בקורסי הליבה גבוהים 
במיוחד, מציע ביה"ס מסלול מואץ לתואר שני. המסלול מאפשר 
התחלת לימודים לתואר השני בכלכלה בשנה השלישית 
לתואר הראשון, וסיום תואר שני מחקרי בתום ארבע שנים 

מתחילת הלימודים.

תואר שני
לביה"ס תכנית משותפת לתואר שני מחקרי עם המחלקה 

לכלכלה באוניברסיטה העברית. 

מטרת התכנית להקנות לתלמידים ידע מעמיק בתחומי 
הכלכלה ולהכשירם לעבודת מחקר כלכלי במסגרות האקדמיה, 

בשירות הציבורי ובסקטור הפרטי.

כמו־כן, מתקיימים בביה"ס לימודים לקראת התואר השלישי.

החוג לכלכלה נוסד בשנת 1966. 

בית הספר לכלכלה הוא אחד מבתי הספר המובילים בעולם, 
ואינו חדל משאיפתו לשפר את איכות ההוראה והמחקר. 
בית הספר מציע תכניות לימודים לקראת התואר הראשון 

והתארים המתקדמים.

תואר ראשון
מטרת תכנית הלימודים לתואר ראשון בביה"ס היא להכשיר 
את הסטודנט לזהות, לנתח ולפתור בעיות בתחום הכלכלה, 
הן בעבודתו והן בהמשך לימודיו לקראת תארים גבוהים יותר. 
במסגרת התכנית נדונות בעיות כלכליות במישורים של משק 
הבית, הפירמה, הממשלה והמשק בכללותו. התכנית מדגישה 
היבטים תאורטיים הנלמדים באמצעות מודלים מתמטיים 
והיבטים אמפיריים הנלמדים באמצעות מודלים כמותיים 

וכלים סטטיסטיים.

בלימודי התואר הראשון כמה מסלולים:
מסלול הלימוד המורחב 

מסלול זה משלב לימודים בבית הספר לכלכלה עם לימודי 
חטיבות שהן קבוצות של קורסים בתחומים שונים הנלמדים 

מחוץ לבית הספר.

מסלול הלימוד הדו חוגי
במסלול זה שתי אפשרויות:

דו חוגי רגיל: תכנית זו משלבת לימודים בבית הספר 	 
לכלכלה עם לימודים בחוג נוסף, בפקולטה למדעי החברה 

או מחוצה לה.

דו חוגי מתואם: תכנית זו משלבת לימודים בבית הספר 	 
זו כלולים  לכלכלה עם לימודים בחוג נוסף. במסגרת 
הצירופים האלה: כלכלה-ניהול, כלכלה-חשבונאות, כלכלה-
מדעי המחשב, כלכלה-מתמטיקה, כלכלה-סטטיסטיקה.

מסלול מצטיינים לתואר ראשון ושני בכלכלה
מסלול מצטיינים, מבוסס על יחס אישי והתאמת תכנית לימודים 
מעניינת ומאתגרת באופן המאפשר התחלת לימודים לתואר 
שני בכלכלה בשנה השלישית לתואר הראשון, וסיום תואר 

שני מחקרי בתום ארבע שנים מתחילת הלימודים.

ולו סף  מסלול המצטיינים הוא מסלול מורחב, חד חוגי, 
קבלה גבוה.

1בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
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לפרטים ולמידע נוסף 
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

מזכירות תואר ראשון
טל׳: 03-6409873 פקס: 03-6405811

ecoffice@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
קבלת קהל: בימים א'-ה' 15:00-10:00  

חדרים 002, 003, בניין ביה"ס לכלכלה ע"ש ברגלס             
מזכירות תואר שני

טל׳: 03-6409903 פקס: 03-6409908
econgrad@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

103א',  חדר   12:30-08:30 א'-ה'  בימים  קהל:   קבלת 
בניין ביה"ס לכלכלה ע"ש ברגלס
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בית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב מדורג 
במקום הראשון מבין המחלקות לפסיכולוגיה בארץ במדד דירוג 
האוניברסיטאות העולמי )שנחאי(. חברי הסגל של בית הספר 
הם חוקרים מובילים העוסקים בתחומי מחקר מגוונים הכוללים, 
בין השאר, חקר הפרעות נפשיות, כמו הפרעה אובססיבית 
קומפולסיבית או הפרעת חרדה פוסט טראומטית, הבנה של 
תהליכי זיכרון, קבלת החלטות, רגשות, תפיסה ותודעה וכן 

הבסיס המוחי של התמכרויות והתנהגות חברתית.

תכניות הלימודים של בית הספר כוללות קורסי מבוא וקורסי 
מחקר בהם נלמדות השאלות המרכזיות שבהם עוסק מדע 
הפסיכולוגיה. חברי בית הספר המלמדים קורסים אלה מביאים 
את הידע הרחב והמעודכן שיש להם מהמחקר המדעי שבו 
הם עוסקים ובכך חושפים את הסטודנטים לחזית הידע 

המדעי שקיים היום בתחום מדעי הפסיכולוגיה

העיסוק בפסיכולוגיה, כמקצוע או כשדה מחקר, מחייב תואר 
שני לפחות. לפיכך, לימודי התואר הראשון מהווים שלב הכנה 

ויסודות ללימודי התואר השני. 

תואר ראשון
תכנית הלימודים בתואר הראשון מבוססת בעיקר על קורסי 
מבוא המקנים לתלמידים ידע בענפיה השונים של הפסיכולוגיה 
ביניהם פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכופתולוגיה, פסיכולוגיה 
קוגניטיבית, מוח ופסיכולוגיה, תורות אישיות ועוד. כמו כן, 
מושם דגש על הכשרת הסטודנטים לעיסוק במחקר אמפירי, 
בשיטות מחקר, בסטטיסטיקה ובשימושי מחשב ועריכת מחקר 

אמפירי עצמאי.

את "החשיפה" לצדדים המעשיים של הפסיכולוגיה מקבל 
תלמיד התואר הראשון במסגרת "לימודי שדה" בהם הוא 
מתנסה בפעילות מודרכת בהקשר חינוכי או טיפולי מחוץ 

לאוניברסיטה.

בלימודי התואר הראשון שני מסלולים:

לימודי  חוגי( המשלב  )חד  מסלול הלימודים המורחב   .1
פסיכולוגיה עם לימודי חטיבות בחוגים שונים באוניברסיטה 
כגון: כלכלה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מגדר, תולדות 
האמנות, סטטיסטיקה, תקשורת ועוד. מכסת השעות 
בפסיכולוגיה 80 ש"ס ובנוסף לימודי חטיבות בהיקף 32 

ש"ס.

מסלול לימודים דו חוגי – משלב לימודים בשני חוגים. מכסת   .2
השעות 60-58 ש"ס. 

מסלול מהיר לתואר שני – מסלול מיוחד 
לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון 

בתום שנה ב'
תלמידים מצטיינים שמתעניינים במחקר בתחום הפסיכולוגיה 
הקוגניטיבית, קוגניציה ומוח ופסיכוביולוגיה מוזמנים להירשם 
בסוף השנה השניה של התואר הראשון ללימודי תואר שני 

ישיר ולסיים תואר ראשון ושני בארבע שנים. 

תכנית משולבת בפסיכולוגיה ובביולוגיה 
בהדגש מדעי המוח )במסגרת ביה"ס סגול 

למדעי המוח(
התכנית מיועדת לקבוצה נבחרת של תלמידים בעלי עניין 
במדעי המוח. מטרת התכנית לספק לתלמידים הכשרה 
אקדמית בסיסית בפסיכולוגיה, ביולוגיה וגם במדעי המוח. 
התכנית כוללת התנסות במחקר באחת או שתיים ממעבדות 
מדעי המוח בפקולטות השונות בקמפוס )פסיכולוגיה, רפואה, 
מדעי החיים, הנדסה, מדעים מדויקים(. בוגרי התכנית יוכלו 
להמשיך בלימודים לתואר שני/דוקטורט ישיר במסגרת בית 
הספר למדעי הפסיכולוגיה, או בביה"ס סגול למדעי המוח, 
או בפקולטה למדעי החיים, או בפקולטה לרפואה, בהתאם 

לתנאי הקבלה בכל תכנית.

בוגרי המסלול יקבלו תואר ראשון דו חוגי בפסיכולוגיה 
וביולוגיה בדגש על מדעי המוח.

תכנית לימודים לתואר ראשון 
בפסיכולוגיה – מדעי המחשב בהדגש מוח 

)במסגרת ביה"ס סגול למדעי המוח( 
התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים המתעניינים במדעי 
המוח מההיבט החישובי וההתנהגותי־קוגניטיבי ומבוססת על 
תכנית לימודים דו־חוגית בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב, בשילוב 
קורסים ייעודיים במדעי המוח. מטרת התכנית היא להקנות ידע 
בסיסי בנוגע לאופן שבו המוח מעבד מידע ברמה הקוגניטיבית 
וההתנהגותית, תוך שילוב כלים מתמטיים וחישוביים ממדעי 
המחשב למידול תהליכים אלה. תחום מחקר זה נמצא היום 
בחזית חקר המוח. בוגרי תכנית זו יוכלו להשתלב בלימודי תואר 
שני או דוקטורט במדעי המוח, במדעי המחשב או בפסיכולוגיה 

וזאת בהתאם לתנאי הקבלה בכל אחד מהמסלולים.

בוגרי המסלול יקבלו תואר ראשון דו חוגי בפסיכולוגיה 
ומדעי המחשב בדגש על מדעי המוח.

1בית הספר למדעי הפסיכולוגיה
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לפרטים ולמידע נוסף 
מזכירות בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

מזכירות תואר ראשון: 
טל': 03-6408839 פקס: 03-6409547

bapsy@tauex.tau.ac.i :דוא"ל
מזכירות תואר שני:

טל': 03-6406392
rachelz@tauex.tau.ac.i :דוא"ל

מזכירות תואר שלישי:
טל': 03-6409693

shiritma@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
 קבלת קהל: בימים א'-ה' בשעה 14:00-10:00, 

חדרים 101, 102, בניין שרת

דן,  אורית  גב'  המוח,  מדעי  מזכירות  נוספים:   לפרטים 
טל': 6409039; פקס: 6409136; חדר 514, קומה חמישית, 

בניין ווב.

תואר ראשון דו חוגי בפסיכולוגיה 
ופילוסופיה בדגש על קוגניציה ותודעה 

מסלול “פסיכולוגיה ופילוסופיה עם דגש על תודעה״  יעניק את 
הכלים הייחודיים הנחוצים לעיסוק בחקר התודעה. התוכנית 
משלבת בין שני ענפי מחקר, פילוסופיה פסיכולוגיה, אשר 
בוחנים את שאלת התודעה מתוך זוויות שונות ובכך משלימים 
זה את זה. השילוב יאפשר הבנה עמוקה של ההגדרות, 
התיאוריות  והמחקרים האמפיריים )התנהגותיים ומוחיים( 
העוסקים  בתודעה. תלמידי המסלול ייהנו מגישה ייחודית  
לסדנאות מחקר במעבדות העוסקות בנושא התודעה, לסמינר 
מחלקתי המרכז את מיטב החוקרים בתחום, ולקורסים מתארים 

מתקדמים בנושא תודעה וקוגניציה. 

בוגרי המסלול יקבלו תואר ראשון דו-חוגי בפילוסופיה 
פסיכולוגיה.

ייחודה של התכנית פסיכולוגיה פילוסופיה עם דגש על תודעה 
על פני תואר דו-חוגי רגיל בפסיכולוגיה ופילוסופיה היא בכך 
שהיא מציעה לתלמידים קורסים ייעודיים שלא קיימים בתכנית 
הדו-חוגית הרגילה. כמו כן, כוללת התכנית קורסים מהתואר 

השני בפסיכולוגיה קוגניטיבית הקשורים לתודעה.

תואר ראשון דו חוגי בפסיכולוגיה 
ובלשנות בדגש על פסיכובלשנות 

תחום המחקר פסיכובלשנות הוא תחום אינטרדיספלינרי 
הפורח בימים אלה ברחבי העולם. במסגרת התכנית סטודנטים 
ירכשו ידע בסיסי לגבי עיבוד מידע ברמה ההתנהגותית, 
הקוגניטיבית והמוחית בלימודי הפסיכולוגיה וכן ידע בסיסי לגבי 
תיאוריות פורמליות לייצוג ולעיבוד שפה בלימודי הבלשנות. 
כמו כן, הם ילמדו נושאים הקשורים ישירות לתחום מחקר 
זה, כגון שיטות מחקר בפסיכובלשנות ונוירובלשנות, וישתלבו 

במחקר בתחום במסגרת פרויקט מחקר בפסיכובלשנות. 

בוגרי המסלול יקבלו תואר ראשון דו-חוגי בבלשנות פסיכולוגיה.

ייחודה של התכנית המוצעת על פני תואר דו-חוגי רגיל 
בפסיכולוגיה ובלשנות: 

התוכנית תציע לתלמידים קורסים שלא קיימים בתוכנית  א. 
הדו חוגית הרגילה: קורס במבנה המוח )נוירואנטומיה( 
וסמינר ייעודי לסטודנטים של התכנית שיתמקד בנושאים 

פסיכובלשניים.

קורסי חובה נוספים בתכנית )מעבר לקורסי החובה בתואר  ב. 
הדו-חוגי הרגיל( יהיו בעלי אופי מחקרי המשלב את שתי 

הדיספלינות יחד.

במסגרת התכנית, יבצעו הסטודנטים פרוייקט מחקרי  ג. 
במעבדות בשני החוגים )או בחוגים אחרים( אשר עוסקות 
במחקר הקשור באספקטים שונים של עיבוד שפה וקוגניציה 

יועצים מבין חברי הסגל של שני החוגים ילוו את הסטודנטים  ד. 
במטרה לבנות עבורם תכנית לימודים והשתלבות במחקר 

שמתאימה לתחומי העניין שלהם.

תואר שני
לימודי התואר השני נלמדים בחמש מגמות:

פסיכולוגיה חברתית	 
פסיכולוגיה קלינית	 
פסיכולוגיה קוגניטיבית 	 
פסיכוביולוגיה	 
קוגניציה ומוח 	 

ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה שתי 
מטרות:

להקנות ידע תאורטי נרחב באחד מתחומי הפסיכולוגיה 
המרכזיים המיוצגים במגמות השונות, בצירוף כלים ומיומנויות 

המאפשרים מחקר עצמאי.

במגמה קלינית-מחקרית, לתת בנוסף, הכשרה לקראת 
התמחות בפסיכולוגיה קלינית.

מידע נוסף על תכניות הלימוד ותנאי הקבלה:
https://social-sciences.tau.ac.il/psy/masters-degree

תואר שלישי
בוגרי תואר ראשון/שני בפסיכולוגיה יכולים להתקבל לתואר 
שלישי בפסיכולוגיה. על מנת להתקבל לתואר שלישי יש למצוא 
מנחה מבין חברי הסגל של בית הספר למדעי הפסיכולוגיה 
שמוכן להנחות את עבודת המחקר. מועמדים שהתואר 
הראשון/שני שלהם איננו בפסיכולוגיה יכולים להתקבל 

לתוכנית השלמות

מידע נוסף על התואר השלישי ותנאי הקבלה:
https://social-sciences.tau.ac.il/psy/phd
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בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מתקיימים הלימודים מתוך 
מטרה להקנות לתלמידים ולתלמידות את יסודות הסוציולוגיה 
והאנתרופולוגיה החברתית־תרבותית. תכנית הלימודים כוללת 
היכרות מעמיקה עם התאוריות המובילות במדעי החברה, 
שיטות המחקר האיכותניות והכמותניות המאפיינות מדעים 
אלו, תוך דגש על ניתוח עומק של החברה הישראלית ומגוון 
היחסים והקבוצות שבה. התכנית מקנה לתלמידים כושר 
אנליטי, יכולת חקירה ביקורתית וכלים להתמודדות עם בעיות 
העומק המרכזיות המעסיקות את חוקרי החברה בעידן הנוכחי. 
התכנית גם מציעה שורה של קורסים משלבי עשייה חברתית 
המכילים לימוד עיוני לצד עבודה מעשית במגוון ארגונים 
ופרוייקטים חברתיים. בשלביה המתקדמים, מיועדת התכנית 
להקנות לתלמידים תשתית ללימודי המשך לתארים מתקדמים.

בוגרי החוג משתלבים בעיסוקים מגוונים במכוני מחקר 
ובארגונים במגזר הציבורי ובשוק הפרטי. חלקם ממשיכים 

דרכם בהוראה ובלימודים מתקדמים בארץ ובעולם.

תואר ראשון
נושאי ההוראה המרכזיים

אנתרופולוגיה חברתית־תרבותית, סוציולוגיה, סוציולוגיה של 
התרבות, סוציולוגיה של החינוך, ארגונים פורמליים ומורכבים, 
משפט וחברה, סוציולוגיה פוליטית, לימודי מגדר, ריבוד וניעות, 

שוקי עבודה.

בלימודי התואר הראשון מספר מסלולים:
המסלול המורחב: משלב לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 	 

עם לימודי חטיבות בחוגים שונים באוניברסיטה, כגון: 
פסיכולוגיה, מדע המדינה, כלכלה, לימודי מגדר, גיאוגרפיה, 

ארכיאולוגיה, פילוסופיה ועוד.

לסוציולוגיה 	  בחוג  לומדים  בו  הדו־חוגי:  המסלול 
ולאנתרופולוגיה ובחוג נוסף, הנבחר על־ידי התלמיד/ה. 

לדוגמה: 

)א( סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם לימודי עבודה: 
צירוף דו־חוגי זה מאפשר לתלמיד/ה להתעמק בסוגיות 
הקשורות לארגונים ולשוק העבודה תוך קבלת בסיס 
תיאורטי ומתודולוגי הכרחי על מנת להמשיך בלימודים 

או להשתלב בשוק העבודה. 

במסגרת צירוף דו-חוגי זה מתקיים מסלול למנהיגות 
ומשאבי אנוש המיועד לסטודנטים המעוניינים להיות 
שותפים בהנהגת החברה הישראלית. מסלול זה יכשיר 
את הסטודנטים לתפקידי ניהול ומנהיגות במגזר החברתי 

והציבורי.

)ב( סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם תקשורת:

צירוף דו חוגי זה מעניק לתלמיד/ה את הבסיס התיאורטי 
והמתודולוגי להבנת ההיבטים החברתיים והתרבותיים של 
עולם התקשורת בעידן העכשווי. במסגרת צירוף זה מתקיים 
גם מסלול לחקר חברה דיגיטלית בו ילמדו התלמידים 
ויתנסו בטכנולוגיות העכשוויות ביותר במסגרת קורסים 
עיוניים שילמדו את המה והלמה של החברה הדיגטילית 
וסדנאות יישומיות שילמדו את האיך בעידן הדיגיטל: שיווק 
בגוגל ובפייסבוק, כלים להבנת חכמת ההמונים, עיצוב 
חווית משתמש, פיתוח אפליקציות ועוד. התלמידים/ות 
יוכלו לצבור ניסיון משמעותי במסגרת התמחויות בחברות 

היי טק ותקשורת במהלך הלימודים 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם פסיכולוגיה:  )ג( 
צירוף דו־חוגי המקנה לתלמיד/ה בסיס רחב ומגוון במדעי 
ההתנהגות. השילוב בין שני התחומים האלה, נועד להעמיק 
את הידע בהבנת התנהגות הפרט בהקשרה החברתי־

תרבותי. 

)ד( סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולימודי מגדר: צירוף 
דו־חוגי המקנה לתלמיד/ה הבנה מעמיקה ובוחנת של 
תהליכים וקונפליקטים חברתיים תוך מתן דגש לזוית 

מגדרית.

)ה( סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם ניהול: צירוף דו־חוגי 
זה מאפשר לתלמידים לרכוש ידע מקיף בניהול, בצד הבנה 

מעמיקה של תהליכים ארגוניים, חברתיים ותרבותיים.

לסוציולוגיה 	  החוג  מצטיינים:  לתלמידים  מסלול 
ולאנתרופולוגיה פותח בפני תלמידי תואר ראשון מצטיינים 
– מסלול מואץ לתואר שני, אליו ניתן להצטרף החל מתום 

שנת הלימודים השנייה.

בית הספר ללימודי חברה ומדיניות 

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
1
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תואר שני
מטרת הלימודים

להעמיק את ידיעות התלמידים בתיאוריה ובשיטות המחקר 
והניתוח בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; לפתח את יכולת הניתוח, 
החשיבה והמחקר בנושאים עיוניים ואמפיריים בעלי חשיבות 
דיסציפלינרית כללית; לטפח את הרגישות לבעיות חברתיות 
בכלל ושל החברה הישראלית על גווניה והיבטיה השונים 
בפרט; להכשיר סוציולוגים המעוניינים להשתלב בעבודה 
פרופסיונלית במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, בתחומים שונים 
ממדיניות חברתית ועד לחקר דעת קהל; להכין תלמידים 
ללימודי תואר שלישי; לעודד השתתפות בתוכניות חילופי 
סטודנטים עם אוניברסיטאות בחו"ל לסמסטר אחד, במטרה 
לגוון את תחומי הלימוד, לטפח רשתות אקדמיות וראיה 

בינלאומית של לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה.

החוג מציע לימודים בכמה מסלולי 
התמחות:

אי שוויון וצדק חלוקתי – מיועד לתלמידים המעוניינים 	 
הליבה  מתחומי  אחד  השוויון,  אי  בחקר  להתמחות 
בסוציולוגיה. העוסקים בתחום זה מתמקדים בניתוח 
התהליכים והמוסדות החברתיים המרבדים את החברה 
על פי מעמד, אתניות, מגדר, לאום ועוד. המסלול מציע 
הכשרה אנליטית ומחקרית המאפשרת למשתתפים בו 
לחקור את ההיבטים השונים של אי השוויון החברתי־כלכלי. 
הכשרה זו תעניק לסטודנטים כלים ומיומנויות שיאפשרו 
להם להשתלב בתפקידים מגוונים בסקטור הציבורי והפרטי.

אנתרופולוגיה חברתית־תרבותית – המסלול נועד 	 
להעמקת היכרות המשתתפים/ות בו עם האנתרופולוגיה 
כתחום דעת, ולשכלל את יכולתם להשתלב בפרקטיקה 
המחקרית. לצד עידוד המחשבה העיונית־אנליטית מתווה 
הלימודים המגוון מדגיש התנסות ופרקטיקה מחקרית 
ומקנה כלים לעריכת מחקר. הלימודים במסלול מתנהלים 
תוך ליווי והדרכה אישית של חברי הסגל בחוג המתמחים 
באנתרופולוגיה ותחומי המחקר שלהם כוללים בין השאר 
אנתרופולוגיה סימבולית, זקנה, מגדר, לאומיות ואתניות, 

שפה, חילוניות ודת, מדינה ועוד.

ארגונים וארגוני שינוי חברתי – מסלול ייחודי שנועד 	 
להקנות לתלמידים ולתלמידות המסלול כלים אנאליטיים 
ומעשיים בניהול, הערכה וניטור הן של ארגונים עסקיים והן 
של ארגוני שינוי חברתי, בכל הנוגע לסוגיות של שוויון, סביבה 
וקהילה, תוך התנסות בעבודת שטח. לאור התרחבות העניין 
העסקי בנושאים חברתיים ולאור ההתמקצעות הגוברת 
של ארגונים לשינוי חברתי, הכלים שמציע המסלול הינם 

בחוד החנית של זירת השינוי החברתי בישראל.

מחקר וביקורת בסוציולוגיה – מטרת המסלול לפתח 	 
והידע  הביקורתית  האנליטית, החשיבה  היכולת  את 
המחקרי בנושאים עיוניים ואמפיריים. המסלול מציע 
הכשרה תיאורטית ומחקרית במגוון תחומים, העומדים כיום 
בחזית המחקר הסוציולוגי, ומיועד למתעניינים בהכשרה 

פרופסיונלית לעולם האקדמי.

סוציולוגיה של החינוך – מסלול המעניק לתלמידים/	 
ות הכשרה במסגרת תכנית משותפת לחוג לסוציולוגיה 
ולאנתרופולוגיה והחוג למדיניות ומינהל בחינוך בביה"ס 

לחינוך.

בכל מסלולי ההתמחות ניתן ללמוד במסלול עם עבודת גמר 
ובמסלול ללא עבודת גמר.

– כל מסלולי ההתמחות מעניקים תואר "מוסמך בסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה" להוציא התמחות בסוציולוגיה של החינוך 
המקנה תואר "מוסמך במדיניות החינוך – התמחות בסוציולוגיה 

של החינוך". 

כמו־כן, מתקיימים בחוג לימודים לקראת התואר השלישי.

לפרטים ולמידע נוסף 
מזכירות החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

.03-6409215 פקס: 03-6409934 ,03-6409734 טל׳:
rivkaw@tauex.tau.ac.il תואר ראשון:
dganitw@tauex.tau.ac.il תואר שני:

קבלת קהל: בימים א'-ה', בשעה 15:00-10:00, 
חדר 616, בניין נפתלי
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אודות התכנית
הגירת בני אדם )human migration( מלווה את ההיסטוריה 
המרכזיות  התופעות  אחת  והינה  מראשיתה  האנושית 
ומעוררות המחלוקת של העת הזו. תהליכי עקירה, נדידה, 
והתיישבות מחדש של  בני אדם מאתגרים את ההווה ומשנים 
את העתיד בחלק גדול ממדינות העולם. תוכנית הלימודים 
לתואר שני בנושא הגירה גלובאלית ומדיניות היא תוכנית 
יחידה במינה בישראל המתנהלת בשפה האנגלית ומשלבת 
היבטים מחקריים ויישומיים אודות התופעה. התכנית  הינה 
אינטרדיסציפלינרית ומקיפה היבטים חברתיים, תרבותיים, 
כלכליים, פוליטיים ומשפטיים של התופעה במטרה להעניק 
לסטודנטים הבנה רחבה של ההגירה הגלובלית, מקורותיה, 

ואופני ההתמודדות עמה. 

סגל ההוראה של התוכנית כולל חוקרות וחוקרים מישראל 
ומחו"ל בעלי מוניטין בינלאומי בחקר ההגירה וא/נשי סגל 
מקצועי העובדים בארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים 
מקומיים ובארגונים בינלאומיים המתמחים בהגירה לסוגיה. 

משך הלימודים לתואר מוסמך הוא שלושה סמסטרים )במסלול 
ללא עבודת גמר( או ארבעה סמסטרים )במסלול לימודים 
עם תזה(. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים לנושאים 
כגון: מדיניות הגירה ואזרחות; השתלבות מהגרים בשוק 
העבודה; תהליכי השתלבות חברתית ותרבותית של ה'דור 
השני'; הגירה, אתניות ובריאות; עמדות הציבור כלפי מהגרים; 
הגירה ותקשורת; התיאוריה והפרקטיקה ההומניטריים; הגירה 
וזכויות אדם; הגירה כפויה ופליטות; קהילות תפוצה; ואחרים.

בית הספר ללימודי חברה ומדיניות 

התכנית בלימודי הגירה )נלמדת בשפה האנגלית(

מטרת הלימודים:
להעניק ידע מקיף על ההגירה כתופעה היסטורית, חברתית, 	 

כלכלית ופוליטית ולטפח ראיה השוואתית על התופעה.  

להכיר לסטודנטים מגוון של תיאוריות ומחקרים על סוגים 	 
שונים של הגירה, על המניעים והגורמים להגירה, התנאים 
והחסמים לשילוב של מהגרים כמו גם על כלי מדיניות 

מגוונים לטיפול בתופעה.  

לפתח את כושר הניתוח והעיון הביקורתי של סטודנטים ואת 	 
יכולות המחקר שלהם במגוון רחב של כלים מתודולוגיים

לשלב בין הכשרה אקדמית לבין הכשרה פרופסיונלית 	 
היכרות בלתי אמצעית עם שדה העשייה  באמצעות 
בתחום ההגירה והתנסות מעשית במסגרות פרופסיונליות 

ואקטיביסטיות שונות.

התכנית נלמדת בשפה האנגלית במטרה לחשוף את 	 
הסטודנטים למרצים בינלאומיים המתארחים בתוכנית, 
לטפח רשתות חברתיות ואקדמיות בין סטודנטים ישראלים 
וסטודנטים מחו"ל המעוניינים ללמוד בישראל, ולעודד 
חילופין עם תכניות מקבילות הנלמדות באוניברסיטאות 

ברחבי העולם. 

לפרטים ולמידע נוסף
רכזת התכנית: רומית בר-רצון שגיא

חדר 636, בניין נפתלי
קבלת קהל: ימי שני 11:00-13:00 – או בתיאום מראש

טלפון: 03-6408965
migration@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
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For additional information
Program Coordinator: Romit Barratson Sagi
Room 636, Naftali Bldg.
Office hours: Monday 11:00-13:00, 
or by appointment.
Tel. 03-6408965
Email: migration@tauex.tau.ac.il

The school of Social and Policy Studies

Program in Migration Studies

ABOUT 
The M.A. program in Global Migration and Policy 
is an interdisciplinary master’s program taught in 
English that offers students the opportunity to 
engage critically with national and international 
issues that are at the forefront of today’s debates 
around migration and policy. The program is 
designed for passionate students with strong 
educational backgrounds, professional drive 
and, preferably, previous professional or activism 
experience. 

Led by scholars and practitioners in the field of 
migration, this program provides students with the 
theories, research tools, and first-hand experience 
to pursue careers in a variety of fields ranging 
from public policy, international affairs, politics, 
research, academia, and non-profit work. 

The program is structured so that students may 
obtain an M.A. degree in three semesters (without 
a thesis( or four semesters )if they choose to write 
a thesis(. Some areas that will be covered include 
cultural and economic integration of immigrants; 
marginalization and discrimination; migration and 
communication; migration and the environment; 
immigration and citizenship policies; humanitarian 
theory and practice; human rights and migration; 
and forced migration, among others.

Objectives
	 Expose students to a variety of disciplinary 

viewpoints to global migration, such as the 
legal, cultural, economic, and socio-political 
approaches.

	 Provide a comprehensive look into global 
and local issues of migration and an in-depth 
understanding of the key issues animating 
current debates on migration. 

	 Introduce students to cutting-edge theoretical 
perspectives and to a wide variety of research 
methodologies in the social sciences. 

	 Familiarize students with professional work 
carried out in the f ield of migration. The 
internship component of the program enables 
students to gain hands-on experience in the field 
and specialize in areas of migration according 
to their personal preferences.

	 Immerse students in a diverse student body. 
The international orientation of the program 
provides a platform for knowledge acquisition 
and the convergence of experiences, fostering 
a unique and dynamic learning environment 
and forging social and professional networks.

	 Facilitate student exchanges. Students in the 
program can participate in a semester abroad 
in one of the several exchange programs at 
universities abroad affiliated with TAU. 
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לפרטים ולמידע נוסף 
מזכירות החוג ללימודי עבודה

03-6407300 03-6409987, פקס: טל׳:
labor@tauex.tau.ac.il דוא״ל:

קבלת קהל: בימים א'-ה' בשעה 12:00-10:00, 
חדר 414, בניין נפתלי

עולם העבודה משתנה באופן תמידי. תורמים לכך השינויים 
המבניים בכלכלות המקומיות כמו גם עליית חשיבותה של 
הכלכלה הגלובלית, וההתפתחות הטכנולוגית בתחומי התקשורת 
והמחשוב. כך, מסלולי הקריירה שהיו מקובלים ושהתאפיינו 
בתעסוקה לאורך שנים ארוכות אצל מעסיק אחד השתנו. אנשים 
הפכו ניידים הרבה יותר –  בין מעסיקים, בין עיסוקים, בין מדינות, 
ובין צורות העסקה. לצד תצורות העסקה מסורתיות גדל חלקן 
של תצורות העסקה חלופיות, כמו העסקה של עובדים דרך 
קבלנים.  גם טווח האפשרויות לאופן בו העבודה מתבצעת גדל 
– החל מעבודה מהבית, דרך עבודה על פלטפורמות וירטואליות, 

וכלה במעבר לסוג של יזמות עצמאית.

לכל התמורות האלה משמעויות רבות הנוגעות לכל תחומי 
החיים: החברה בה אנו חיים, ניהול ארגונים ועובדים, כלכלה, 
משפטים ועוד. ישנם עובדים להם תצורות אלו מהוות הבטחה, 
ולעובדים רבים מדובר בסביבת עבודה קשה, לא מוגנת, 

שאין ביטחון בצידה.

אם מעניין אתכם לדעת מדוע שינויים אלה קרו, כיצד הם ישפיעו 
על העבודה של כולנו בעתיד ומה עומד בחזית התעסוקה 
במשק, הצטרפו לתכנית ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב.

תואר ראשון
בתכנית לתואר ראשון בלימודי עבודה באוניברסיטת תל 
אביב תלמדו לעומק היבטים רבים של עולם העבודה, כמו 
פעילותם של שווקי עבודה, גישות לניהול עובדים, תהליכים 
ארגוניים, דיני עבודה ומקומה של העבודה בשיח הפוליטי, 
בעולם הרוח ובהיסטוריה. לימודי עבודה בתכנית כוללים 
היבטים של תחומים רבים, שיעזרו לכם לגבש תמונה שלמה 
יותר של עולם העבודה. כאן תלמדו גם נושאים הנוגעים 
בניהול, כלכלה, משפטים, פסיכולוגיה וסוציולוגיה – ותבחנו 
את השפעתם ההדדית על תחומי העבודה. שילוב זה יאפשר 
לכם לעסוק בהמשך בכל תחום שתרצו, כמו ניהול משאבי 
אנוש במגזר העסקי והציבורי, פיתוח ושינוי ארגוני, פעילות 
בארגוני עובדים ובחברה האזרחית, יזמות אישית ומרכזי מחקר 

במגזר העסקי והציבורי.

כחלק מתכנית הלימודים, במסגרת תואר ראשון בלימודי 
עבודה תכירו את הגישות התיאורטיות והממצאים האמפיריים 
בתחומים של עולם העבודה, כמו גם את האספקטים המעשיים 
של עולם זה. בנוסף, תלמדו את גישות המחקר האיכותניות, 
הכמותיות, וההיסטוריות הנהוגות בלימודי עבודה. דגש מיוחד 

יינתן על ניתוח מערכת יחסי העבודה הישראלית ומגוון היחסים 
והקבוצות שבה. בשלביה המתקדמים, מיועדת התוכנית 
להקנות לתלמידים תשתית ללימודי המשך לתארים מתקדמים.

הלימודים הינם במסלול דו-חוגי בלבד. השילובים המומלצים 
ללימוד בתכנית הינם בצירוף עם חוג נוסף במדעי החברה 
או במדעי הרוח. במסגרת הצירוף עם החוג לסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה אנחנו שמחים לבשר על פתיחת מסלול חדש 
למנהיגות ומשאבי אנוש, מסלול זה מיועד לסטודנטים 
המעוניינים להיות שותפים בהנהגת החברה הישראלית. 
מסלול זה יכשיר את הסטודנטים לתפקידי ניהול ומנהיגות 

במגזר החברתי והציבורי.

תואר שני 
הלימודים לקראת התואר השני בחוג ללימודי עבודה הינם אך 
ורק במסלול מחקרי עם עבודת גמר, ונועדו להקנות לתלמיד 

ידע ומיומנות לעריכת מחקרים בתחום.

מטרת הלימודים היא: )א( בניית תשתית תיאורטית;  )ב( פיתוח 
של כישורים מתודולוגיים ויכולת שימוש בשיטות מחקר כמותיות, 

היסטוריות ואיכותיות, הבאים לכלל ביטוי בעבודת הגמר.

התכנית מורכבת משנתיים של לימודים בקורסים ובסדנאות 
מחקר מתקדמות. עם סיום הלימודים יכולים תלמידי החוג 
להשתלב בתפקידים מקצועיים של מחקר בתחומים של שוק 
העבודה ויחסי עבודה. הטובים שבתלמידים, בעלי אוריינטציה 
מחקרית, מגישים מועמדותם ללימודים לתואר שלישי בחוג 

או במוסדות מובילים בחו"ל. 

בית הספר ללימודי חברה ומדיניות

החוג ללימודי עבודה
1
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במאה ה-21 בלתי אפשרי לדמיין עולם ללא תקשורת. חישבו 
כמה הפעולות היומיומיות שלכם מעצבות תקשורת: אתם 
נמצאים רוב זמנכם עם המכשיר הסלולרי, מבלים שעות 

ברשתות חברתיות, מצייצים, משתפים ומסמסים. 

כדי להבין מה קורה בעולם התקשורת, ואיך לפעול בתוכו, 
צריך להבין לא רק את הטרנדים העכשוויים – אלא גם את 
טבעה הכללי של התקשורת האנושית, את ההיסטוריה שלה, 
ואת ההקשרים התרבותיים והחברתיים שאפשרו את כל מה 

שכבר קרה – ומה שעתיד לקרות. 

אם אתם חיים תקשורת ואם אתם אוהבים תקשורת, בואו גם 
להבין תקשורת ולהשתלב בעולם החדש הזה – הן כחוקרים 
והן כאנשי מקצוע. אם חשוב לכם להשפיע ויש לכם מה 

להגיד, זאת הדרך שלכם.

ואם אתם רוצים להיות אנשי עסקים, פסיכולוגים, משפטנים 
או לעבוד בשירות הציבורי, אתם בוודאי יודעים: בעולם של 
היום, הבנה מעמיקה בתקשורת היא תנאי הכרחי להצלחה.

תואר ראשון
אוניברסיטת תל אביב היא המוסד האקדמי היחיד בישראל 
שמפגיש לימודי תואר ראשון בתקשורת של אוניברסיטה יחד 
עם סדנאות מעשיות בנושאי עיתונות דיגיטלית, אסטרטגיה 
תקשורתית, הופעה לפני מצלמה, תחקיר עיתונאי, ניהול 
משברים. אנו מאמינים שבסיס תיאורטי חזק יחד עם התנסות 
בשטח יקנו לכם תואר שלם ואיכותי, איתו תוכלו להתקדם 
בעולם התקשורת )או בכל תחום אחר בו תבחרו לעסוק(, 
ולהסתגל לשינויים שעתידים להתרחש בעולם הדינאמי הזה.

מה החוג לתקשורת של אוניברסיטת תל 
אביב מציע? 

קורסים תיאורטיים בנושא תרבות רשת, העידן הדיגיטלי, 	 
ניהול מידע, סביבת משתמש ועוד

סדנאות מעשיות בתחומי הפרסום, שיווק, אסטרטגיה 	 
ועיתונאות, בהנחיית מיטב אנשי המקצוע בארץ כחלק 

מתכנית הלימודים של התואר הראשון. 

הקמנו את "כותרת", אתר החדשות של החוג, בו אתם תהיו 	 
הכתבים, התחקירנים, הצלמים והפרשנים. כך, במהלך 
הלימודים כבר תכינו את תיק העבודות שלכם ותקבלו 

התנסות איכותית בעולם התקשורת העכשווית בתחומי 
הפרסום, שיווק אסטרטגיה ועיתונאות

והכל בשכר לימוד אוניברסיטאי	 

 מסלול לחקר חברה דיגיטלית – 
מסלול דו חוגי בתקשורת וסוציולוגיה

ודיגיטל בחוג לתקשורת  במסלול החדש ללימודי חברה 
וסוציולוגיה באוניברסיטת ת"א תלמדו ותתנסו בטכנולוגיות 
העכשוויות ביותר במסגרת קורסים עיוניים שילמדו את המה 
והלמה של החברה הדיגיטלית וסדנאות יישומיות שילמדו את 
האיך בעידן הדיגיטל: שיווק בגוגל ובפייסבוק, כלים להבנת 
חכמת ההמונים, עיצוב חוויית משתמש, פיתוח אפליקציות 
ועוד. תוכלו לצבור ניסיון משמעותי במסגרת התמחויות בחברות 

היי טק ותקשורת במהלך הלימודים. 

תואר שני
לימודי התואר השני מעניקים ידע עדכני ומעמיק בתחומי 
התקשורת השונים, ומפתחים מיומנויות, כישורים וכלים 
ביקורתיים בעלי משמעות מעשית עבור טווח רחב של מקצועות 
ותפקידים במגזר הציבורי והעסקי, בתעשיית המדיה, בעולם 
המשפט והפסיכולוגיה. התכנית מתייחדת בכך שהיא שמה 
דגש על הקשר שבין תקשורת ואחריות חברתית. בתכנית שני 
מסלולי לימוד: מסלול עם עבודת גמר ומסלול ללא עבודת גמר. 

תואר שלישי 
בחוג לומדים סטודנטים לקראת התואר השלישי. קיים מסלול 
ישיר לסטודנטים מצטיינים מהתואר הראשון והתואר השני 

ללימודי התואר השלישי.
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לפרטים ולמידע נוסף 
מזכירות החוג לתקשורת

טל׳: 03-6407827, פקס: 03-6406032
 sabrina@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

 קבלת קהל: בימים ב'-ה' בשעה 14:00-11:00, 
חדר 712, בניין נפתלי

בית הספר ללימודי חברה ומדיניות

החוג לתקשורת
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מטרת החוג היא להקנות ידע תאורטי, ידע מקצועי וכלים 
מתודולוגיים להבנת ההיבטים המדיניים, הכלכליים והמשפטיים 
המעצבים את המדיניות הציבורית ויחסי הגומלין שביניהם. 
הלימודים מיועדים לפתח יכולת מחקרית, הערכה וניתוח 
לקביעת מדיניות, ולהכשיר סטודנטים במילוי תפקידי מטה 

בכירים במגזר הציבורי, במגזר המלכ"ר ובמגזר הפרטי.

החוג מציע לימודים לתואר שני בשני מסלולים: מסלול עם 
עבודת גמר ומסלול ללא עבודת גמר וכן לימודים לתואר 

שלישי.

תכנית הלימודים בנויה על פי דגם של תכניות לימודי המוסמך 
באוניברסיטאות יוקרתיות בארה"ב. החוג שם לו למטרה 

לספק הכשרה איכותית ברמה הגבוהה ביותר למועמדים 
לסקטור הציבורי כדי לקדם את המדיניות הציבורית בישראל.

תכנית הלימודים משתרעת על פני שתי שנות לימוד אקדמיות 
מלאות. הלימודים מרוכזים בימי שלישי לתלמידי שנה א' וימי 
חמישי לתלמידי שנה ב'. על התלמיד לקחת מכסת לימודים 

מלאה בכל סמסטר )לא ניתן ללמוד באופן חלקי(.

החוג מקיים סמינרים מחלקתיים שאליהם מוזמנים נושאי 
תפקידים בכירים במיגזר הציבורי.

מידי שנה מחולקות מלגות לסטודנטים מצטיינים.
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23 בית הספר ללימודי חברה ומדיניות

לפרטים ולמידע נוסף 
מזכירות החוג למדיניות ציבורית

טל׳: 03-6409705, 03-6409524, פקס: 03-6407382
ilanau@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

קבלת קהל: בימים א'-ה' 
חדר 057, אגף פולק, בניין נפתלי

החוג למדיניות ציבורית
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23 בית הספר ללימודי חברה ומדיניות

בשנים האחרונות גברה ההכרה בחשיבות הנושא של ניהול 
סכסוכים וגישור, הן כתחום מחקר אקדמי והן כתחום עיסוק 
מעשי. מגמה זו באה לידי ביטוי בפריחה של תכניות לימוד 
ומרכזי הכשרה בניהול סכסוכים וגישור בעולם ובישראל. מן 
המותר לציין כי בישראל יש לנושא זה חשיבות מיוחדת בשל 
היותה נתונה בעימות מתמשך עם שכנותיה מבחוץ ובשל אי 
הסכמות ושסעים מבפנים. ביטוי לכך ניתן גם בעליית השימוש 
בגישור ככלי אפקטיבי ואלטרנטיבי בפתרון סכסוכים בתחומים 

שונים כגון סכסוכים בעבודה, סביבה וחברה.

תואר שני
התכנית לתואר שני בניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס, 
2003 כתכנית  שהוקמה באוניברסיטת תל אביב בשנת 
ללימודי תואר שני, נושאת אופי בין־תחומי במגמה לחשוף 
את התלמידים לגישות דיסציפלינאריות שונות בתחום, כולל 
גישות משפטיות, פסיכולוגיות, תרבותיות, כלכליות ופוליטיות. 
מטרתה המרכזית של התכנית היא להקנות לתלמידים ידע 
עיוני ומעשי על סכסוכים בתחומי חיים שונים, כגון: סכסוכים 

 התכנית לניהול סכסוכים וגישור 
ע"ש אוונס

לפרטים ולמידע נוסף 
מזכירות התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס

טל׳: 03-6405995, פקס: 03-6407223
 dispute@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

 קבלת קהל: בימים א'-ה' בשעה 16:00-10:00 
חדר 730, בניין נפתלי
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במשפחה, בקהילה, בארגונים בסקטור הציבורי והפרטי, 
ובזירה הבין־לאומית, כולל הסכסוך הישראלי־ערבי.

הלימודים בתכנית נמשכים שנתיים אקדמאיות ומתקיימים 
יומיים בשבוע. בסיום הלימודים יוענק תואר שני במדיניות 

ציבורית – ניהול סכסוכים וגישור.

בתכנית שני מסלולי לימוד: מסלול עם עבודת גמר ומסלול 
ללא עבודת גמר. כחלק מהכשרת התלמידים במישור המעשי, 

התכנית כוללת סדנה בגישור. 

תלמידים אשר ישלימו את כל קורס הגישור במסגרת מרכז 
הגישור האוניברסיטאי )כרוך בתשלום נוסף( יקבלו תעודה 
המעידה על סיום קורס גישור על פי ההנחיות המומלצות 

של הנהלת בתי המשפט.

תואר שלישי
תלמידים שסיימו תואר שני במסלול עם עבודת גמר, יוכלו 

להגיש מועמדות לתואר שלישי.
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תכנית הלימודים מאפשרת לתלמידים בחירה במסלול עם 
עבודת גמר או במסלול ללא עבודת גמר

תכנית ללימודי אירופה
מטרת התכנית – היא להקנות ידע והכשרה בסיסיים לגבי 
הסדר הפוליטי – כלכלי־ חברתי – משפטי באירופה בת ימינו 
)לא כולל רוסיה(. תכנים אלו יאפשרו לבוגרי התכנית להשתלב 
במגזר הציבורי והעסקי בישראל בתפקידים שהקשר עם גופים 

אירופיים הוא מרכזי להם.

בשלב הראשון לומדים הסטודנטים במסגרת החוג למדע 
המדינה בתכנית לתעודת גמר, אשר נמשכת שנה אחת.

בשלב השני יוכלו מצטייני התכנית להמשיך לשנת לימודים 
נוספת באנגלית באוניברסיטת היינריך היינה בדיסלדורף 
שבגרמניה, ביחד עם סטודנטים פלסטינים וירדנים , שבסיומה 

יהיו זכאים לתואר שני.

התכנית מיועדת לתלמידי שנה ג' ולבעלי תואר מכל המוסדות 
להשכלה גבוהה המוכרים בתחומים: מדעי החברה, מדעי 

הרוח, משפטים , ניהול ואומנויות.

תואר שלישי
מטרת הלימודים להכשיר את הדור הבא של החוקרים והמורים 

בתחומי מדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים.

התכנית פתוחה בפני תלמידים מצטיינים מתואר ראשון 
שיוכלו להמשיך במסלול ישיר לדוקטורט, ולמצטיינים מתואר 

שני מכל החוגים.

בינלאומיים  ויחסים  למדע המדינה, ממשל  בית הספר 
באוניברסיטת תל אביב הוא בין המובילים בתחומו בארץ. 
כגון:  תחומים  מקיפים  הספר  בבית  וההוראה  המחקר 
פוליטיקה ישראלית, ממשל, כלכלה וחברה; דיפלומטיה, 
יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה; פילוסופיה פוליטית, מנהל 

ציבורי, מדיניות ציבורית ותקשורת פוליטית. 

שינויים דרמטיים פקדו את העולם בעשורים האחרונים. גבולות 
המדינה הלאומית ואופייה עוברים כירסום ושינוי מתמיד. 
עידן של התפתחויות גיאופוליטיות וטכנולוגיות מהירות כופה 
דפוסים פוליטיים וחברתיים חדשים שאת מלוא משמעותם 

ניתן יהיה לראות רק במאה העשרים ואחת. 

תואר ראשון
מטרת לימודי התואר הראשון היא להקנות לתלמידים ידע, 

כלים ושיטות לניתוח תופעות חברתיות ופוליטיות אלה. 

בוגרי ביה״ס מוצאים את מקומם במגוון עיסוקים בשירות 
הציבורי ובשוק הפרטי. חלקם משתלבים במערכת הפוליטית 
)כעוזרים פרלמנטרים ויועצים(, ברשויות המדינה ובשלטון 
המקומי, בשירות החוץ, בתקשורת וכו'. חלקם משתלבים במחקר 
ובהוראה בביה״ס וממשיכים את לימודיהם לתארים מתקדמים 

בארץ ובעולם.

בלימודי התואר הראשון מספר מסלולים:
מסלול הלימוד המורחב: משלב לימודי מדע המדינה 	 

עם לימודי חטיבות בחוגים שונים באוניברסיטה, כגון: 
פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כלכלה, סייבר, 
תרבות וחברה, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, פילוסופיה ועוד. 

מסלול הלימוד הדו־חוגי: משלב לימודים בשני חוגים, 	 
ומחייב עמידה בתנאי הקבלה של שניהם.  

מסלול לתלמידים מצטיינים: בתום השנה השנייה 	 
ללימודיהם בחוג יכולים התלמידים המצטיינים להתקבל 
למסלול המיוחד המשלב לימודי שנה ג' עם לימודי התואר השני.

תואר שני
מטרת הלימודים להקנות ידע וכלי ניתוח לחשיבה מתקדמת 
בנושאים של פוליטיקה בינלאומית, לאומית ומקומית. בלימודי 
התואר השני מספר תחומי התמחות, ביניהם: פוליטיקה 
ישראלית והשוואתית, תקשורת פוליטית, יחסים בינלאומיים 

ואסטרטגיה ופילוסופיה פוליטית.

1

שון
רא

ר 
וא

ת

ני
ש

ר 
וא

ת

שי
לי

ש
ר 

וא
ת

23 בית הספר למדע המדינה, ממשל 
ויחסים בינלאומיים

לפרטים ולמידע נוסף 
מזכירות ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

טל׳: 03-6409743, פקס: 03-6409515
 ornal@tauex.tau.ac.il :תואר ראשון

 sigals@tauex.tau.ac.il :תואר שני
קבלת קהל

תואר ראשון: בימים א'-ה' 14:00-10:00 חדר 512, בניין נפתלי 
תואר שני ושלישי: בימים א'-ה' 15:00-09:00 חדר 512, בניין 

נפתלי
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פילוסופיה–כלכלה–מדע המדינה 
ומשפטים )פכ״מ(

תכנית לימודים למצטיינים לתואר ראשון

לפרטים ולמידע נוסף 
ראש התכנית: ד״ר אסף שרון 

מזכירת התכנית: גלי אידלשטיין
דוא״ל: ppe@tauex.tau.ac.il טל׳: 03-6406363

שעות קבלה: ימים א', ג' בין השעות 10:30-13:30, ימים ב', ד' 
12:00 – 16:00. רצוי לתאם מראש באמצעות הודעת דוא"ל 

או בטלפון. ניתן להגיע גם בזמנים אחרים בתיאום מראש. 
בניין גילמן, חדר 484

אודות התכנית
אוניברסיטת תל אביב הצטרפה לשורה של אוניברסיטאות 
יוקרתיות בעולם ומציעה תכנית מצטיינים בפילוסופיה–

כלכלה–מדע המדינה ומשפטים )פכ״מ(, שמתמקדת בתחומי 
הידע הנוגעים לענייני מדינה ומשטר.

ההבנה של תופעות חברתיות ופוליטיות כמו גם שאלות 
של מדיניות ציבורית מערבת שיקולים ממגוון דיסציפלינות. 

מדיניות כלכלית מערבת שיקולים מוסריים בה בעת שיש לה 
השלכות חברתיות. עקרונות של צדק תומכים במבנים מוסדיים 
מסוימים שמעצבים הסדרים כלכליים. כל אלה מעוגנים 
בחוקים ומיושמים על ידי המוסדות המשפטיים והפוליטיים.

אוניברסיטת תל אביב ייחודית בכך שמשלבת בתכנית הפכ״מ 
לימודי יסוד במשפטים, בשימת דגש על תחומי הידע הנוגעים 
באופן ישיר למדיניות ציבורית וממשל, והיא השלמה חשובה 

להשכלה שמעניקה התכנית.
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התכנית ללימודי ביטחון לתואר שני באוניברסיטת ת"א היא 
אחת מתכניות הדגל של ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחב"ל 
בפקולטה למדעי החברה, עשירה בתכנים, גאה באיכות 
והמרצים שבה, מהשורה הראשונה בישראל  הקורסים 
בתחום, והיא הבולטת והמובילה בתחומה בישראל ובעלת 

מוניטין גלובלי.

התכנית מיועדת להוות בסיס תיאורטי ומעשי להבנת נושאי 
ביטחון, ביטחון לאומי, צבא ואסטרטגיה, להיכרות עם דילמות 
של ביטחון לאומי בארץ ובעולם ועם ההיסטוריה של התחום 
ומגוון הגישות לנושא,  ובפרט להקנות כלי מחקר תיאורטיים 
ומעשיים לבוגריה, שימנפו את יכולותיהם לעסוק, לחקור 

ולקדם את תחומי הביטחון והביטחון הלאומי. 

בתכנית שני מסלולי לימוד:

עיוני – )ללא עבודת גמר(

מחקרי – )עם עבודת גמר(

בתכנית קורסים וסמינרים ייחודיים בתת-התחומים 
המרכזיים של לימודי הביטחון:

מגוון עשיר של שיעורים, סדנאות וסמינרים, המתחדשים מידי 
שנה, ובכללם: המאבקים העולמיים לעליונות אסטרטגית 
ומדיניות הביטחון של המעצמות בעולם שלאחר המלחמה 
הקרה, היבטים אזוריים, תפיסות ביטחון והמאבקים במזה"ת, 
טכנולוגיות צבאיות ובמיוחד מבט על הלוחמה העתידית – 
לוחמת סייבר ולוחמת אינפורמציה, נשק אסטרטגי והיבטים 

של הרתעה, לוחמה מיוחדת, מודיעין ועוד.

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

ני
ש

ר 
וא

ת

2
התכנית ללימודי 

ביטחון
התכנית בלימודי 

דיפלומטיה

תכנית לימודים לתואר שני המיועדת להקנות ידע, כלי 
ניתוח ודרכי חשיבה ברמה מתקדמת בתחומי הדיפלומטיה 
המודרנית ופתרון קונפליקטים וכן בתחומים משיקים, כגון: 
היסטוריה מדינית, קבלת החלטות, תקשורת והסברה, כלכלה 

פוליטית בינלאומית ולימודים אזוריים.

התכנית היא הראשונה והיחידה מסוגה בארץ. בתכניה 
התיאורטיים, היא משתווה לתכניות מקבילות באוניברסיטאות 
מובילות בחו"ל; אולם, יש בה רובד נוסף, מעשי ויישומי, 
המתייחס באופן ספציפי לצרכיה, בעיותיה ושיטותיה של 

הדיפלומטיה הישראלית.

מסגרת הלימודים מאפשרת השגת תואר מוסמך )במסלול עם 
עבודת גמר או במסלול ללא עבודת גמר( תוך שנתיים, במהלכן 
נחשפים הסטודנטים לסקירת ההתפתחות ההיסטורית של 
הדיפלומטיה החדשה והמתחדשת, ללימוד תיאוריות שונות 
על מבנה ותפקוד המערכת הבינלאומית והמקצוע הדיפלומטי, 

ולמפגש עם אנשי המעשה של הדיפלומטיה הישראלית.

מכיוון שהתכנית מעוניינת לתת לסטודנטים מעבר לבסיס 
התיאורטי גם ידע וכישורים מעשיים, מתקיימת במסגרת 
התכנית פעילות חוץ־כיתתית שוטפת, בנוסף ומעבר ללימודים 
הפורמליים. בין היתר כוללת פעילות זו את פורום הבמה 
הדיפלומטית, בו נידונות סוגיות עכשוויות עם אנשי שטח 
בעלי ניסיון עשיר במרכז העשייה הביטחונית והדיפלומטית 

של ישראל; ערבי עיון ועוד.

לפרטים ולמידע נוסף 
מזכירות התכניות

טל׳: 03-6406185, פקס: 03-6409515
 pninam@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

 קבלת קהל: בימים א'-ה' בשעה 16:30-10:00 
חדר 512, בניין נפתלי
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 בית הספר לעבודה סוציאלית 
ע"ש בוב שאפל

לפרטים ולמידע נוסף 
מזכירת תואר ראשון: 

  hagits@tauex.tau.ac.il : גב' חגית שטיין
מזכירת תארים מתקדמים: 

danabd@tauex.tau.ac.il :גב' דנה בן דיין
ולתכנית ההשלמות  לתואר השני  מזכירת קבלה 

ומזכירת תכנית ההשלמות: 
 shiraa@tauex.tau.ac.il :גב' שירה אמיר

מרכזת היחידה ללימודי המשך והשתלמויות: 
hadasfe@tauex.tau.ac.il :גב' הדס פלדמן

 )B.S.W( לימודי התואר הראשון
לימודי התואר הראשון בבית הספר לעבודה סוציאלית מתקיימים 
במתכונת חד חוגית ונמשכים שלוש שנים. הלימודים כוללים 
קורסים תיאורטיים וקורסים יישומיים. בוגר תואר ראשון בעבודה 
סוציאלית יכול להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעבוד 
כעובד סוציאלי בשדה. תואר זה מאפשר גם המשך לימודים 
בתארים מתקדמים בעבודה סוציאלית ובתחומים וחוגים מגוונים.  

)M.S.W( לימודי התואר השני
תכליתם של לימודי התואר השני בעבודה סוציאלית היא להכשיר 
עובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון לעיסוק בפרקטיקה 
מתקדמת, לתפקידי מחקר, הוראה והכשרה באקדמיה ובשדה, 
ולמילוי תפקידי מנהל והדרכה בשירותים חברתיים. מתכונת 
הלימודים לתואר שני היא תכנית לימודים מלאה של שנתיים 
)ארבעה סמסטרים(. לימודי התואר השני בבית ספרנו מתקיימים 
בארבעה מסלולים כשבכל מסלול ישנה אפשרות לבחור )בכפוף 

לעמידה בתנאי הקבלה( בלימודים עם תזה או ללא תזה. 

מסלולי הלימוד: 
מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות; המסלול הקליני לטיפול 
בילד ובנוער; המסלול הקליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה; 

המסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות.

תכנית ההשלמות לתואר שני 
לבעלי תארים מתחומים אחרים

משנת תשע"ד מציע בית הספר לעבודה סוציאלית על שם 
בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב תכנית לימודים לתואר 
שני לבעלי תארים מתחומים אחרים – השלמה לתואר שני 
בעבודה סוציאלית. התכנית מקנה לתלמידים תואר שני בעבודה 
סוציאלית )M.S.W( וכשירות המאפשרת לתלמידים רישום 

בפנקס העובדים הסוציאליים ועיסוק במקצוע. 

תכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית מיועדת לבעלי 
תארים קודמים )BA או MA( במדעי החברה/מדעי ההתנהגות. 
התכנית מורכבת מלימודי השלמה בעבודה סוציאלית, הכוללים 
ידע בסיסי והכרחי לעיסוק במקצוע )כולל הכשרה מעשית 
מודרכת בשדה(, ובנוסף לימודים מלאים לתואר שני בעבודה 
סוציאלית במסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות או במסלול 

לקידום מדיניות וזכויות חברתיות, לבחירת המועמדים.

תכנית הלימודים היא בת שלוש שנים: בשנתיים הראשונות 
נלמדים תכנים בסיסיים בעבודה סוציאלית, ומתקיימת הכשרה 
מודרכת בשדה. למן השנה השנייה, במקביל ללימודי ההשלמה, 
מתחילים הלומדים את לימודי התואר השני המלא בעבודה 
סוציאלית.  השנה השלישית לתואר, כוללת את לימודי התואר 

השני בלבד.

)Ph.D( תואר שלישי
בביה"ס מתקיימים שני מסלולים ללימודי התואר השלישי: 
המסלול הרגיל והמסלול הישיר. תלמיד המבקש להתקבל 
ללימודי תואר שלישי במסלול הרגיל או במסלול הישיר יפנה 
אל הוועדה לתלמידי מחקר בבית-הספר. ועדה זו ממליצה על 
קבלת המועמד כתלמיד מחקר ומעבירה את ההמלצה לוועדה 
היחידתית לתלמידי מחקר. הוועדה היחידתית אחראית לקביעת 
תכנית לימודיו ולאישור המנחה/ים את עבודת המחקר. הרישום 
לתואר השלישי הוא שנתי ונערך סמוך לתחילת שנת הלימודים.

יחידה ללימודי המשך והשתלמויות
היחידה ללימודי המשך והשתלמויות של ביה"ס לעבודה 
סוציאלית הינה מרכז לימודי ותיק ומוערך, המציע מגוון תכניות 
לימוד ברמה אקדמית גבוהה לאנשי מקצוע מתחומים טיפוליים, 
ארגוניים וחינוכיים. הלימודים משלבים אוריינטציה יישומית 
בשדה. במסגרת היחידה ניתנות גם הכשרות והשתלמויות 
מיוחדות, לגופים ושירותים פרטיים וציבוריים, בהתאם לצרכי 
הגוף המזמין. כמו כן מתקיימים גם כנסים, ימי עיון וסדנאות 

לאנשי מקצוע ולקהל הרחב.
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בעקבות הלא נודע

go.tau.ac.il מידע והרשמה:
ובמוקד כל האוניברסית"א

im@tau.ac.il דוא"ל:
03-6405550 טלפון:

פרטים בנושאי רישום וקבלה 
לאוניברסיטה:

tau2go אוניברסיטת תל אביב

תכניות מצטיינים | רפואה ובריאות | מדעי החיים
מדעי המוח | מדעים מדויקים | הנדסה | לימודי הסביבה

מדעי הרוח | חינוך | אמנויות
מדעי החברה | עבודה סוציאלית | ניהול | משפטים


