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:כמה כללים

הלימודיםיעוץ לפני תחילת שנת התכנית ולקבוע פגישות עם סגל את המערכת לתאם יש •

אמורה לסייע לכם להגיע מוכניםמצגת זו –תכנית טנטטיבית ליעוץ יש להגיע עם •

'  המתחילים את לימודי המוסמך והן לתלמיד שנה ב' שנה אהינו חובה הן לתלמידי הייעוץ •
החייבים לוודא כי עומדים בכל דרישות התואר( או יותר)

,  (54330)שנה אחת לפחות סמינר של התכנית ללהירשם יש להזכירכם •
(54749)התמחותומומלץ לשקול ( 54331)חברותאאפשרות להקים קבוצות יש 

נדרשים ללמוד את הקורס  ( 54749)השנה תלמידים אשר מתכננים התמחות •
(54231)ביקורתיתתרבות בעין מרחבי 

יש אפשרות לשלב מגמה בלימודי מגדר או מגמה בלימודים עירוניים•

http://social.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D-2
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תרבותביקורתיות של תיאוריות 54354
קרולה הילפריךר "ד

ובחינה ודיון בשינויים שהתחוללו  , שיעור זה מציע ארגז כלים למחשבה ביקורתית ולביקורת התרבות

דרך המחשבה  , אדורנו והורקהיימר, פרויד, החל מביקורת התרבות של מרקס. הביקורתיתבמחשבה 

דגש נרחב יינתן . ועד למחשבה הביקורתית העכשווית, פאנון ובאבא: סטרוקטורליסטית של-הפוסט

החל מסוף שנות השישים ( בעיקר בצרפת)שהתפתחה באירופה , בקורס להגות קונטיננטלית בת זמננו

,  יו אגמבן'ורג'ג, אן פרנסואה ליוטר'ז, אק דרידה'ז, מישל פוקו: כמו, ולהגותם של הוגים, 20-של המאה ה

מטרת השיעור היא להתוודע להיבטים שונים של המחשבה  . יל דלז ופליקס גואטרי'ז, אק רנסייר'ז

ולפרספקטיבות החדשות שהיא , לשאלות העומדות במרכזה, למושגי המפתח שלה: הביקורתית

.  פירוש ובחינה ביקורתית של התרבות העכשווית ושל העולם הגלובאלי העכשווי, מציעה לתיאור

ז"חזרה ללו
סמסטר ב

ז"חזרה ללו
סמסטר א



סוגיות מתודולוגיות במחקרי תרבות  54391
ר גילי המר"ד

דיסיפלינארי  -הקורס מציע היכרות עם גישות מתודולוגיות בלימודי תרבות כתחום עיון ומחקר בין

גישות וסוגיות  , הקורס יעסוק במושגי יסוד. וביקורתי הכולל צורות שונות לאיסוף וניתוח נתונים

הכוללות בין השאר , מתודולוגיים המאפיינים חקר תרבות כפי שעוצבו בארבעת העשורים האחרונים

נדון במושגים המשותפים  . וחקר התנסויות חוויות של סוכנים חברתיים, ייצוגים וטקסטים, חקר שיח

ונבחן את המאפיינים  , סובייקטיביות וביקורת, מיצוב החוקר, לגישות מתדולוגיות שונות כגון רפלקסיביות

הקורס מבוסס הן על קריאה במחקרי . העיוניים והמתודולוגיים של גישות וכלים מתודולוגיים שונים

.תרבות והן על תרגול והתנסות ראשונית בעריכת מחקר איכותני

ז"חזרה ללו
סמסטר ב



מחלקתיסמינר 54330

חובה להירשם ולהשתתף לפחות שנה אחת

14.00-12.30' גלערך בימי הסמינר מתקיים פעם בחודש 

אין להירשם לקורסים אחרים בחלון זה

ז"חזרה ללו
סמסטר ב

ז"חזרה ללו
סמסטר א



קורסי ליבה



סוגיות מתקדמות בתיאוריה של תרבות  54360
ר קרולה הילפריך"ד

מעברים וצמתים פרדיגמטיים  , נבחן סוגיות עכשוויות נבחרות בתיאוריה של התרבות

.והשלכות של עשיית תיאוריה על הבנת התרבות היום, חדשים לחקר התרבות

, שיתופי, וחלק מעבדי, בו נדון בסוגיה נבחרתעיוני חלק : מקביליםלקורס שני חלקים 

בסוגיה " קריאה עמוקה"יצרו רשימה של ים.התלמידות, (3-4)בעבודה קבוצתית . ואקטיבי

כל . ים.האחרותים.והתלמידותתוך התייעצות במרצת הקורס , נבחרת שמעניינת אותם

באוסף מכוון של מסות של  יסתיים הקורס . קבוצה תנהל דיון בטקסט מרכזי על הסוגיה

.משותפת שעברה עריכה קולקטיבית-כתיבה אינדיווידואלית

ז"חזרה ללו
סמסטר ב

ז"חזרה ללו
סמסטר א



ההיסטורי והפוליטי  , הליכות בהקשרן התרבותי: ללמוד ללכת54336
שריראר דני "ד

.  בקורס נעסוק בהליכה כפרקטיקה תרבותית שנטועה בהקשרים מרחבים והיסטוריים

על הליכה יבקש לעמוד על הקשרים בכתיבה על  בטקסטים על ההליכה והקריאה הדיון 

.תרבות פרפורמטיבית שקשורה ישירות לגוף

ז"חזרה ללו
סמסטר ב



התבוננות  , ראייה, מבט54358
ר גילי המר"ד

ראייה והתבוננות משדות  , הקורס יציע היכרות עם תיאוריות העוסקות במבט

נבחן  . לימודי מוגבלות ותרבות חזותית, לימודי תרבות, סוציולוגיה, האנתרופולוגיה

את פעולת הראייה דרך שיח ביקורתי ואת המשמעויות שנתנו בתקופות  

הן מצד המתבונן והן מצד מושא  , ובאסכולות שונות למושג וחווית המבט

.ההתבוננות

ז"חזרה ללו
סמסטר ב



מנדלה בעקבות פאנון : אלימות( אי)על 54355
לחם-לואיז בית' פרופ

This course examines Nelson Mandela as anti-colonial thinker and activist. Does 

he stand in the lineage of Franz Fanon, for instance? Or is his political philosophy 

and activism overdetermined by the singularity of the anti-apartheid struggle? 

Who is Nelson Mandela: as African nationalist, legal theorist, political prisoner, 

icon of popular culture, celebrity and the first democratic president of South 

Africa. We will examine these and other issues through the methodological tools 

of political philosophy, historiography, film and literary studies, celebrity studies, 

and postcolonial theory. The course will include the screening of documentary 

and commercial films that have Mandela at their center. It will be conducted in 

English. A personal interview is required for admission into the course.

ז"חזרה ללו
סמסטר ב

ז"חזרה ללו
סמסטר א



רוסו וביקורת התרבות  54335
ר ניקול הוכנר"ד

.  של לימודי התרבות הביקורתיים" אב הקדמון"את רוסו כ( מחדש)הקורס מציע לגלות 

בתחומים  של רוסו לאור מורשתו והשפעתו בהגותו אותך לקריאה מחודשת מזמין הקורס 

חלק ניכר מן הקורס מוקדש  . מרכזיים של לימודי תרבות ושל התיאוריה הביקורתית

בין היתר המסה על מקורות אי השוויון והמסה על מוצא  –לקריאת מסות שונות של רוסו 

בעיקר  דרידהועד ממארכסחלקו השני של הקורס מוקדש לחותמו של רוסו . הלשונות

.המודרנייםבחברה ובתרבות סביב שאלת הניכור 

ז"חזרה ללו
סמסטר א



הרפתקאות שבשיגרה  -תרבויות יום יום 54217
ר דני שרירא"ד

שעסקו במושגים  בטקסטים קריאה : יום מכמה זוויות משלימות-הקורס יעסוק בתרבות יום

דיון בדילמות  ; יום-התבוננות בתופעות מעצבות בתרבות היום; יום-בסיסיים בתרבות היום

.יום-שעולות ממחקר תרבות היום

ז"חזרה ללו
סמסטר א

ז"חזרה ללו
סמסטר ב



ויעסוק בצורות בהן  , הקורס יציע היכרות עם תחום הידע אנתרופולוגיה של החושים

.  טועמים וממששים, מריחים, שומעים, אנו רואיםבהם משפיעה התרבות על האופנים 

והאם תיאור  , נדון בשאלות כיצד מציעה אנתרופולוגיה של החושים להבין את הגוף

נעסוק בסוגיות אלו ואחרות ונתמקד בבחינה  ". לדבריםטעם "אנתרופולוגי מאפשר לתת 

.ובביקורת ופרשנות של הגוף דרך פריזמה חושית, אנתרופולוגית של חווית חושיות

האנתרופולוגיה של החושים  54216
ר גילי המר"ד

ז"חזרה ללו
סמסטר א



והתרבותמורשתו בחקר החברה : מרסל מוס54305
ר ניקול הוכנר"ד

הקורס  , היה מחלוצי חקר החברה והתרבות של המאה העשרים(1950-1872)מרסל מוס 

הקורס מהווה הזדמנות  . האינטלקטואלית והמחקריתולמורשתו , של מוסליצירתו מוקדש 

על המאגיה  , (1925)הנתינה של מוס כמו המסה על המוכרת לקרוא בעיון את יצירתו 

אך הקורס מוקדש גם , (1938)ועל מושג העצמי , (1935)על טכניקות הגוף , (1904)

(.  1914)ומוגש הכסף ( 1909)התפילה , (1899)הקרבן לחיבורים פחות ידועים כמו אודות 

ונגלה כי , בשדה ידע שנפתח בעקבות ספריומוס בכל פעם נעמוד על חותמו ומורשתו של 

.רביםמוס מהווה צומת מרכזית ומקור השראה לחוקרים 

ז"חזרה ללו
סמסטר ב



תלמידים שבוחרים התמחות נדרשים ללמוד

מרחבי תרבות54231את הקורס 

את משתתפיו בכלים מצייד קורס ההתמחות לתלמידי תואר שני בתכנית ללימודי תרבות 

ופרגמטיים המיועדים לאפשר התמודדות עם התנסות מעשית , ביקורתיים, אנליטיים

בתי , מרכזים קהילתיים, גלריות, מוזיאונים)במגוון מוסדות תרבות עירוניים וציבוריים 

(.  חברתי קהילתירדיו , וארכיון חזותי, חברה, ספר לאמנות

מבוסס על שילוב בין ידע קונצפטואלי ותיאורטי לבין יישום מתודולוגיה מחקרית הקורס 

ובתפקידים הספציפיים  , רלוונטיות במוסדות המארחיםהפרקטיקותבהקשרים של 

.  על עצמם המשתתפים במוסדות אלהשיקחו

לתלמידי התכנית ללימודי תרבות( התמחות)פרקטיקום 54212
ליידןנרונסקיסוניהר "ד

ז"חזרה ללו
סמסטר ב

ז"חזרה ללו
סמסטר א



–העכשווי האסתטי והאתי בעולם , הפוליטי54230
זמננובעקבות הוגים קונטיננטלים בני דיון 

רונית פלגר "ד

בעקבות ,  ובין האסתטי לפוליטי ולאתי, קורס זה מציע בחינה ביקורתית של היחסים שבין תרבות לפוליטיקה

, האסתטי והפוליטי, במהלך הקורס נדון בהצטלבויות שונות שבין התרבותי .  ההגות הקונטיננטלית העכשווית

.  למושגי מפתח ולוויכוחים המעסיקים את המחשבה הביקורתית העכשווית, ונתוודע לסוגיות מרכזיות 

יל'ז,  בלאנשומוריס, רנסייראק 'ז, דרידהאק 'ז, פוקומישל , ליוטרפרנסואה -זאן: כמו, בהשראת הוגים בני זמננו

עוד נשאל על  . ונציע תשובות עכשוויות לשאלה זו? מה בין האסתטי לפוליטי: נשאל בין היתר, ואחרים, דלז

נבחן גם את הקשרים  .  תרבות והגמוניה פוליטית, ועל היחסים שבין שפה, תרבות וכוח, מעמד: הקשרים שבין 

ובאסתטיקה של , ונעסוק בפוליטיקה של האסתטיקה, בעולם הגלובאלי העכשוויושייכות , הבדל, זהות: שבין

.  הפוליטיקה

שבה ההגירה והפליטות  , כל זאת על רקע מורכבות האתגרים התרבותיים והפוליטיים של העת העכשווית

.  עמוקותתרבותיות וחברתיות , פוליטיות, כלכליותהשלכות בעלת הפכו לתופעה גלובאלית 
ז"חזרה ללו

סמסטר א



ומחקרשיתוף , דיגיטלית הפצהדימויים בתרבות 54357
'אולין רונגר "ד

Images in Digital Culture: Circulation, Sharing, and Research 

This course aims to give an overview about the mechanism of the distribution 

and circulation of images in the digital age, and how professionals and laymen 

make use of the digitalization, not only in terms of sharing but also in 

aesthetics. The course focuses on photographic images, and here especially on 

their use in journalism in the broadest sense, including ethical, economical, 

and legal aspects. The course aims to present and investigate a broad range of 

visual culture phenomena, including research in visual data bases, exploring 

new formats like audioslideshows and webreportages, and discussion of the 

‘data economy’, that is the invisible economy behind the visibility of images.
ז"חזרה ללו

סמסטר ב
ז"חזרה ללו

סמסטר א



עיונים ביקורתיים  –מוזיקה פופולרית 54353
ארזעודד ר "ד

תחומי של לימודי מוזיקה -ראשונה עם השדה הרבהיכרות קורס זה מציע 

,  אתנומוזיקולוגיה/המפגיש מספר דיציפלינות כגון מוזיקולוגיה, פופולרית

בנוסף להצגת נקודות ורעיונות מפתח  . לימודי תרבות ועוד, תקשורת, סוציולוגיה

הקורס מהווה במה לדיון על נקודות החיתוך , זה( צעיר)בהתהוותו של תחום דעת 

המרכזיות בין השדה של לימודי מוזיקה פופולרית למגוון שיחים ביקורתיים  

טכנולוגיה  , מגדר ומיניות, לאומיות ואתניות, גזע, המתמקדים במעמד, עכשוויים

,  את הצמתים הביקורתיים הללו נחקור בעזרת מקרי מבחן. ותרבות דיגיטלית ועוד

הן מהתרבות הגלובלית והן מתרבויות מקומיות ומישראל , עכשוויים והיסטוריים

.בפרט

ז"חזרה ללו
סמסטר א



דאטה במבט ביקורתיביג מהפכת ה54232
לורנס בריר "ד

הקורס מציע לבדוק את השפעת טכניקות  , בהשראת הגותו של מישל פוקו

על הנורמות החברתיות ועל  ( אלגוריתמים על ביג דאטא)עכשוויות של ניתוח נתונים

בגישה , של פוקו בכדי לבחון" ארגז הכלים"נשתמש ב. דרך בה מופעל הכוח

כיצד הביג דאטה משנה את העידן הניאוליברלי וכיצד הוא  , ביקרותית וגיניאלוגית

.בונה את העצמי העכשווי

ז"חזרה ללו
סמסטר ב



מרחבי תרבות בעין ביקורתית54231
ליידן-ר סוניה נרונסקי"ד

תוך ניסיון להבין את מובחנותו  , "מרחב תרבות"בקורס זה נקיים דיון ביקורתי במושג 

מרחבי  "כמוכן נבחן מקרוב מספר (. 1962)המיוחס להברמס " המרחב הציבורי"מ

פסטיבלים  , כגון מוזיאונים, מרכזיים בנוף התרבות העולמית והישראלית" תרבות

.  ושבועות אפנה, ירידי ספרים, ירידי אמנות, למוסיקה ולקולנוע, לאמנויות הבמה

וליחסים שבין , נעלה גם סוגיות הנוגעות לממד השיווקי של מרחבי התרבות השונים

.  יוצרים וצרכנים במרחבים אלה

ז"חזרה ללו
סמסטר ב



תרבות פופולרית בעולם הערבי54314
כרכבינאדים ר "ד

במיוחד עם  , תרבות פופולארית משחקת תפקיד חשוב בהתעצבות תהליכים חברתיים ופוליטיים

השימוש הגדל במדיה חברתית וערוצי תקשורת דיגיטאליים המשמשים במה לביטוי אישי וזירה  

-העולם הערבי עבר תמורות חשובות שהתבטאו בדה20-לאורך המאה ה. מחאה ודיכוי, למאבקי כוח

בשנים . הופעת זהויות לאומיות וליברליזציה כלכלית שהשתקפו בתרבות הפופולארית, קולוניזציה

סוגיות אלה עולות במקביל לחוסר היציבות הפוליטית ומלוות בדיאלוג פנימי על אופייה  , האחרונות

במסגרת הקורס נבחן את מקומה של התרבות הפופולארית . של התרבות הערביתוהתחדשותה 

אסלאם  ; ניכוס ואוקולטורציה, אותנטיות; בעולם הערבי דרך סוגיות הקשורות לאתניות ולאומיות

תרבות ; מוביליות ומציאות מדומה(אי)-אינטרנט ; ב ומיניות"להט; נשים ומגדר; ואדיקות דתית

;  הצגת התרבות הערבית במערב; הפזורה הערבית והאיסלאמית; תרבות נגד; פופולארית פלסטינית

נתמודד עם סוגיות אלה על ידי קריאת טקסטים תיאורטיים רלוונטיים  . הפוליטיקה של מרחבי היומיום

.  חברתיים ופוליטיים, ובעזרת ניתוח דוגמאות של ביטויים אמנותיים
ז"חזרה ללו

סמסטר ב



קורסי בחירה



קורסי הבחירה יכולים עקרונית להיות כל קורס מוסמך של האוניברסיטה העברית המתאים לתכנית  

בשנתון תוכלו למצוא רשימה של קורסים מומלצים בפקולטה למדעי  –ת .המחקרית של הסטודנטי

.  החברה ובפקולטה למדעי הרוח

.  יש לבחור קורסי בחירה מתאימים בהתייעצות עם סגל התכנית


