
  התכנית למחקר תרבות הילד והנוער
 )*( בפ"תשתכנית השיעורים לשנת 

 סמסטר א'

 רביעי שלישי שני ראשון 

10-08   

מבוא לספרות ילדים ותרבות 
 הילד

 פרופ' יעל דר
 שיעור השלמה

6209  

: ביתו השני של הילד
בית הספר המודרני 

-ממבט היסטורי
 תרבותי

 ד"ר טל קוגמן סמינר 
 6147 

 
 

 
  

 דימויי נערות במדיה
 ד"ר סיגל ברק ברנדס 

 סמינר              
6142              

12-10   
מיצירת מופת 
 לספרות ילדים

 תמי שם טוב סדנה
0680-5614 

 

מבוא 
לוגיה למיתו
 יוונית

 ד"ר מעין מזור
 שיעור השלמה

0672-1109 
 

 צעדים ראשונים: ההיסטוריה של הלידה והינקּות
 ד"ר טלי ברנר 

 סמינר 
6149 

14-12 

 

 

 טקסטים במחקר התרבות
 ד"ר רימה שיכמנטר

 סמינר  
 6121 

 

מבית הילדים אל הבית: מאה שנות ילדות והורות 
 בקיבוץ

 פרופ' יעל דר
 סמינר      

6126 
      

  
16-14   

 הדרכה בכתיבה אקדמית
 ד"ר רימה שיכמנטר 
 תרגיל  חובה לשנה א

 6020 

 ילדים ילדות וכלכלה
  ד"ר טליה פפרמן 

 סמינר
6152  

 

 המצאת האדם:
תחנות יסוד בספרות 

 המערב
 פרופ' אורי ש. כהן

 שיעור השלמה
0680-1305 

 עולמם החזותי של ספרי הילדים 
 בתיה קולטון

 שיעור
6017  

18-16   

  
 

 ספרות ילדים בעידן  פוסטמודרני
 ד"ר רתם וגנר 

 סמינר
6170 

מבוא למחשבה 
 הומניסטית

 ד"ר יקותיאל שהם
 שיעור השלמה

0662101101 

מילדי טבע למגיני 
טבע -הסביבה: יחסי ילד

 ית בתקופה המודרנ
 ד"ר טל קוגמן

 שיעור
6192                     

 

מבוא לספרות 
 ופסיכואנליזה

 פרופ' איריס מילנר
 השלמה שיעור

0680-3286 

 תולדות השואה  20-18
 חוי דרייפוס פרופ'

 שיעור השלמה
0677-1151 

 
 מקוון

   

 



 תרבות הילד והנוערהתכנית למחקר 
 )*(ב פ"תשתכנית השיעורים לשנת 

 סמסטר ב'

 רביעי שלישי שני ראשון 
10-08   

מקורות ומחקרים בתרבות 
 הילד והנוער

 ד"ר טל קוגמן
 סמינר                    

6008 

 

 שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער 
 ד"ר סיגל ברק ברנדס 

 חובה במסלול המחקריסמינר 
6014                           

12-10   
נעורים בחברות 
קדם מודרניות 

 ד"ר טלי ברנר
 סמינר

6140  
 

גברים וגבריות 
בתרבות 

 הישראלית
 שיעור השלמה

 ד"ר גלעד פדבה
 שיעור השלמה

0607-5429 
 

 ילדים נוער וריבוי מסכים
 ד"ר סיגל ברק ברנדס

 שיעור  
6011                         

14-12 

 שיח דיגיטלי
 ד"ר כרמל וייסמן

 שיעור השלמה
0662-3103 

 

 פרויקט מחקר ועבודת תיזה  
 ד"ר טלי ברנר

 חובה במסלול המחקרי  סמינר  
6112 

 אמהות ובנות בתרבות  האם: לוח
 ד"ר מעין הראל

 סמינר                       
6208  

 
 

צעירים ומעורבות פוליטית בעידן 
 הדיגיטלי

 ד"ר רונית קמפף
 שיעור
6050 

 טלוויזיהללימודי מבוא 

 איתי חרל"פ

 שיעור השלמה

0851-6531 

16-14   

 בית ושייכות בעולם הגלובלי
 ד"ר דלית צמח בלוך

 סמינר
0669-6138 

עליה, הגירה ופליטות בספרות 
  ילדים ונוער ישראלית

 ד"ר רימה שיכמנטר
 סמינר

6138 

 
 

מדע פופולרי לנוער: 
 מקרה ז'ול ורן

 קוגמןד"ר טל 
 שיעור
6103 

 
18-16   

המשפחה המוסלמית בעידן 
 המודרני

 הקאדי ד"ר איאד זחאלקה 
 שיעור
6146 

 

 

סוגיות יסוד 
בלימודי 

 נעורים
ד"ר רימה 
 שיכמנטר

 סמינר                          
6184 

פוליטיקה חברה 
וסביבה בראי 

-משחקי המחשב
בסוגיות 

 אקטואליות
 ד"ר רנארד גלוזמן

 השלמהשיעור 
0662-2639 

המשפחה היהודית 
 במזרח אירופה

פרופ' דוד אסף ופרופ' 
 אבנר הולצמן

 סמינר
0677-4053 20-18   

   

                       *יתכנו שינויים  


