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במסגרת בית הספר למדעי התרבותהיחידה למחקר התרבות
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 הפקולטה למדעי הרוח 
ע"ש לסטר וסאלי אנטין
בית הספר למדעי התרבות
ע"ש שירלי ולסלי פורטר
היחידה למחקר התרבות

ראש היחידה:
פרופ’ רקפת סלע–שפי

בין מורי החוג:
פרופ' איתמר אבן–זהר, פרופ' גדעון טורי, 
פרופ‘ גדי אלגזי, פרופ' אריה אלטמן, ד"ר 
דפנה הירש, ד“ר תגריד יחיא-יונס, ד"ר יפעת 
גוטמן, ד"ר דלית בלוך-צמח,  מר רותם לשם 
פרטים מלאים על סגל היחידה נמצאים 
באתר היחידה.

יועץ הלימודים:
 פרופ' איתמר אבן–זהר 
itamarez@post.tau.ac.il
פגישה בתיאום אלקטרוני.

המזכירות:
culture@tauex.tau.ac.il  רויטל ציפורי
בניין גילמן, חדר 480
טלפון: 6409325

לאן שתרצו
  להגיע



מבנה תוכנית הלימודים

היחידה פיתחה מבנה לימודים ייחודי, המאפשר בנייה חלקית 
של תוכנית אישית במסגרת פרויקט המחקר. תוכנית הלימודים 
בכללה בנויה שלוש חטיבות: לימודי השלמה, לימודי הכשרה 
)20 ש"ס; 24 ש"ס במסלול העיוני( ולימודי התמחות )"פרויקט 

המחקר"; 8 ש"ס(.

משך הלימודים לתואר
שנתיים )בנוסף ללימודי ההשלמה(

תנאי הקבלה 
לפחות   85 של  ממוצע  ציון  שהשיגו  סטודנטים  מתקבלים 
נקבעת  ללימודיהם  בהתאם  שלהם.  הראשון  התואר  בלימודי 
להם מכסת לימודי השלמה, בין 4 ל–16 שעות סמסטריאליות 
)ש"ס(. כן נדרשת מכל התלמידים המבקשים להתקבל ליחידה 
למדו  שלא  תלמידים  פטור.  ברמת  זרות  שפות   2 של  ידיעה 
שנת  סוף  עד  לרכישתה  ארכה  לקבל  יוכלו  שנייה  זרה  שפה 
פטור  ברמת  שלישית  זרה  שפה  ידיעת  הראשונה.  לימודיהם 

נדרשת להשלמת התואר במסלול עם עבודת גמר.

מלגות

מפעם לפעם מוצעות לתלמידי היחידה מילגות חלקיות מטעם 
קרנות מחקר של חברי הסגל, או מילגות על פי שיפוט מטעם 

הפקולטה למדעי הרוח.

אפשרויות תעסוקה

השלישי  לתואר  המשיכו  היחידה  ממוסמכי  משליש  למעלה 
ובעולם.  בארץ  חשובים  אקדמיים  במוסדות  השתלב  וחלקם 
מוסמכי היחידה עובדים במיגוון גדול של מקצועות: באקדמיה, 
בעיתונות הכתובה ובטלוויזיה, במוסדות חינוך והשכלה גבוהה, 
החוץ,  במשרד  הציבור,  ויחסי  הפרסום  התרגום,  במקצועות 

בהיי-טק, במיזמים ובעמותות חברתיות ועוד.

פרטים מלאים על הלימודים ביחידה, מבנה הלימודים, תחומי 
ועבודות הגמר שהוגשו ביחידה )טקסטים  העיסוק של הסגל, 
באתר  למצוא  ניתן  וקורסים  קריאה  רשימות  וכן  מלאים(, 

http://www.tau.ac.il/tarbut :האינטרנט של היחידה

מטרת הלימודים בתוכנית  

הכרות עם השאלות ושיטות המחקר העיקריות במחקר התרבות 
ופיתוח עבודה מחקרית עצמאית.

מסלולי הלימודים

היחידה מציעה מסלול לימודים מחקרי )עם עבודת גמר( ומסלול 
עיוני )ללא עבודת גמר(.

בנוסף על מסלול הלימודים המרכזי במחקר התרבות, היחידה 
מחקר  הבאים:  בתחומים  מיוחדים  התמחות  מסלולי  מקיימת 

התרגום והמגע בין תרבויות, פסיכואנליזה ומחקר התרבות.

היחידה למחקר התרבות היא תוכנית לימודים לתואר 
השני, היחידה בתחומה ובדרכי עבודתה בארץ, 
ובעלת מוניטין מוכחים בעולם. היחידה מפתחת 
את מחקר התרבות בגישה הרואה את התרבות 
כ”ארגז כלים”, מכלול של מודלים המסדירים את 
החיים החברתיים ואת תמונת העולם של קבוצות 
ושל יחידים בתוכן. תחומי המחקר המרכזיים שהיא 
מפתחת הם זהות ויחסי האדם והסביבה התרבותית, 
חיי היומיום והעולם החומרי, האינטראקציה והשיח, 
מגעים בין-תרבויות וכשירות בין-תרבותית, שינוי 
ושימור של התרבות, צמיחה וארגון מחדש של 

מרחבי תרבות, ועוד.
היחידה מקיימת מעבדות לימוד ומחקר:

 המעבדה לפסיכואנליזה ומחקר התרבות )בשיתוף 
עם התוכנית לפסיכותרפיה(;  המעבדה לזהות 
ולפעילות סביבתית-חברתית )בשיתוף עם ביה”ס 
למחקר  המעבדה    הסביבה(;  למדעי  פורטר 

התרבות.

ניתן למצוא באתר  פרטים מלאים על היחידה 
http://www.tau.ac.il/tarbut :היחידה


