
)B.A .( תואר ראשון 
 במדעי החברה והרוח

של האוניברסיטה הפתוחה
 בשילוב דיפלומה בלימודי קרימינולוגיה

ומגדר של מכללת אור יהודה

ע"ש ויקי שירן ז"ל
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 מגדר
תחום ידע העוסק בחקירת 

גבריות, נשיות ומיניות, והאופן 
בו זהויות אלו באות לידי ביטוי 

בזירות החברתיות השונות, 
כמו פוליטיקה, שוק העבודה, 

משפחה ועוד.

 קרימינולוגיה
תחום ידע העוסק בחקר 

ההתנהגות הפלילית ובוחן 
תיאוריות של פשיעה, ענישה, 

שיקום וצדק חברתי.
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 כמה פעמים אמרת לעצמך – “לימודים זה לא בשבילי”?
 כי החיים לקחו למקום אחר, כי צריך להתפרנס, כי יש לי הפרעות קשב וריכוז,

כי המורים בתיכון לא האמינו בי או כי נראה לי שאני מבוגר/ת מדי?

בדיוק בשבילך בנינו מסלול לימודים מרתק וייחודי, שבו תוכל/י לסיים את התואר 

הראשון ביום לימודים אחד בשבוע במשך שלוש שנים וסמסטר, מלווה בצוות 

הטוב ביותר שיש לתחומי הלימוד שלנו להציע. לא חשוב לנו אם את בת 18 או 

שאתה בן 70, מאיזה לאום או עדה את/ה או מה הנטייה המינית שלך או למי 

הצבעת בבחירות. מה שחשוב לנו זה שתרצ/י ללמוד, לחלוק מהידע שצברת 

בחייך, ולהיות חלק מקהילה לומדת, מה שחשוב לנו זה שתצליח/י.

אנחנו במכללת אור יהודה מאמינות שכל אחת ואחד מאיתנו זקוקים לאנשים 

שיאמינו בנו, שיתנו לנו את התמיכה ואת הליווי כדי שנוכל לבטא את הסקרנות 

שלנו ואת היכולות שלנו בעולם. גם את וגם אתה יכולים להיות בעלי תואר ראשון 

איכותי של האוניברסיטה הפתוחה שניתן להמשיך איתו למסלולי מחקר אקדמי, 

לתפקידי מנהיגות בשירות הציבורי או בחברה האזרחית, או לקבל ממנו השראה 

לפרק הבא בחיים. אני מזמינה אותך להתרשם מתכנית הלימודים שבנינו עבורך.

תכנית הלימודים המוצגת כאן משלבת לראשונה בארץ בין לימודי מגדר ללימודי 

קרימינולוגיה, במסלול היחידי בארץ בו ניתן ללמוד מגדר ללא תנאי סף של 
פסיכומטרי או בגרות. קורסי הדיפלומה המרתקים ניתנים על ידי מיטב המרצות 

והמרצים בארץ, ברמה הגבוהה ביותר. התכנית מאירה את הדיון על מרכז 
ושוליים בחברה הישראלית מנקודות מבט של נשיות, גבריות, מיניות, פמיניזם, 

והשאיפה לתיקון חברתי. מסלול זה מאפשר למשרתות ומשרתי ציבור, ולפעילות 

ופעילי החברה האזרחית הנתקלים בסוגיות של פשיעה, טיפול ושיקום בחברה 

מגוונת- מגדרית, אתנית, לאומית, דתית ומעמדית – לרכוש ידע החיוני לפעילותם.

ההחלטה להירשם ללימודים בתכניתנו דורשת מחויבות לתהליך הלמידה, רצינות, 

וכבוד לידע שתרכשו לא רק מהמרצות והמרצים, אלא גם מחברותיכן וחבריכן 

לכיתה. יחד נבנה בכיתה קהילה לומדת, שבה כולם עוזרים זו לזה ולומדות 

זה מזו תוך קבלת תמיכה הן מצוות ההוראה והן מן הצוות האדמיניסטרטיבי.

מועמד/ת יקר/ה

להתראות בכיתה

 ד"ר יאלי השש
ראש התכנית ללימודי קרימינולוגיה ומגדר
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מבנה התכנית
•  יום לימודים מרוכז בשבוע, ימי שני החל משעה 08:30.

 •  מתכונת הנחיה מוגברת בהרצאות פרונטאליות ולמשך 3 שנים וסמסטר
)3 סמסטרים בכל שנה(.

 •  סטודנטים הלומדים את לימודי הדיפלומה במגדר וקרימינולוגיה
 יקבלו הכרה וילמדו עוד 13 קורסים של האוניברסיטה הפתוחה

ויקבלו את התואר ואת הדיפלומה.

•  ההרשמה אינה מותנית בהצגת תעודת בגרות, במכינה קדם אקדמית, 
בעמידה במבחן פסיכומטרי או במספר שנות לימוד.

 •  דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:
 חובה לצבור לפחות 120 נ”ז, כתיבת שתי עבודות סמינריוניות,

הוכחת ידע באנגלית והדרכה ביבליוגרפית בספרייה.

 בסיום הלימודים
תתקבלנה שתי תעודות:

 תואר ראשון במדעי החברה והרוח
של האוניברסיטה הפתוחה

 ותעודת דיפלומה בלימודי קרימינולוגיה ומגדר
מטעם מכללת אור יהודה

שכר לימוד*
•  עלות קורס במסגרת לימודי הדיפלומה- 850 ₪

•  עלות קורס במסגרת האוניברסיטה הפתוחה בהנחיה מוגברת- 1,903 ₪.

 •  שכר לימוד באוניברסיטה הפתוחה הוא שכר לימוד אוניברסיטאי,
הכפוף להנחיות של המועצה להשכלה גבוהה.

•  שכר הלימוד משולם לכל קורס בנפרד ובכל סמסטר בנפרד.

 • עלויות נוספות -  תוספת קיץ- 286 ₪
 דמי הרשמה- 421 ₪

כרטיס סטודנט- 25 ₪

*נכון לשנת לימודים תשפ”א
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הלימודים מאוד נוחים לי, רק יום בשבוע, בכיתה 
קטנה, עם יחס אישי וליווי במהלך כל הסמסטר.

 עומר פורת
סטודנט שנה שנייה, תשפ״א

תמיד חלמתי לעשות תואר והרגשתי שזה בלתי 
אפשרי, עד שהגעתי למכללת אור-יהודה וקיבלתי 

תואר שכאילו הורכב במיוחד בשבילי.

 דנה גורבנוב
סטודנטית שנייה שנייה, תשפ״א

שנים שאני בלמידה, עובדת בשתי עבודות ומפרנסת 
יחידה לבני המיוחד. ההחלטה ללמוד סוף סוף ולתת 

לעצמי את שחלמתי גמלה בליבי לקראת יום ההולדת 
 50 שלי. אין ספק, כאשר התקשרתי למכללה הבנתי

כי הגעתי למקום הנכון והתאהבתי ברגע.

 טל אלבז שרונה
סטודנטית שנה ראשונה, תשפ״א

העצמה, שוויון, חמלה ואנושיות – לימודי קרימינולוגיה 
ומגדר נותנים לי את כל אלו ועוד המון!

 בת אל אלבז
סטודנטית שנה ראשונה, תשפ״א

מרגישים כמו בבית והציונים מדברים בעד עצמם! 
מדהים לראות את הדרבון וההתחשבות מצד המרצים, 
ההנהלה, המזכירות, ובכלל כולם... ההרגשה שיש מי 

שתומך בי, כאילו הם בעצמם עוברים את כל הדרך הזו, 
וזו התעודה שלהם... ממליצה בחום!

 מוריאל ניר
סטודנטית שנה שנייה, תשפ״א

סטודנטים ממליצים:
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 מבוא לפמיניזם
ד"ר יאלי השש

הקורס יציג מושגי יסוד בפמיניזם ואת האופן בו הם 
באים לידי ביטוי בזירות חברתיות שונות: משפחה, 
עולם המשפט, מיניות ועוד. במהלך הקורס נעסוק 
בשאלות של מעמד, זהות, עבודה ומיניות ונבחן את 
הקשר בינם לבין תיאוריה פמיניסטית. כמו כן ייבחן 
הקשר שבין תיאוריה פמיניסטית לפעולה פוליטית 

של שינוי חברתי.

 מגדר וקרימינולוגיה
ד"ר ענבל וילמובסקי

בעשורים  התפתח   )gender( מגדר  המושג 
האחרונים במדעי החברה ומסמל הבדלים חברתיים- 
תרבותיים, בין נשים לגברים ובין הבניות חברתיות של 
נשיות וגבריות, בשונה ממין )sex( המסמל הבדלים 
ביולוגיים בין נשים לגברים. החל משנות השבעים 
אנו עדים להתפתחותה של חשיבה מגדרית בתחום 
הקרימינולוגיה אשר משפיעה על המחקר והחשיבה 
התיאורטית כמו גם על עיצוב המדיניות בתחומים של 
פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. הקורס יבחן 
את ההיבטים המגדריים של הפשיעה, הקורבנות 

ומערכת אכיפת החוק.

 מגדר כלכלה וגלובליזציה
ד"ר יאלי השש

זהו קורס מבוא לחשיבה מפרספקטיבה מגדרית 
על עבודה וכלכלה, לניתוח הפמיניסטי של תהליכי 
הגלובליזציה הכלכלית, ולדיון המתמשך על הפעולות 

הרצויות לקידומו של צדק חברתי-מגדרי-כלכלי.

מנושאי הקורס: נשים, גברים ושוק העבודה; השפעת 
תהליכי הגלובליזציה על מיגדור שוק העבודה; 
הקשרים בין התהליכים הכלכליים לשינוי מבנים 
משפחתיים; הדיון הפמיניסטי על המתח שבין 
שכר לעבודת הבית לבין שכר משפחתי, המאבק 
הפמיניסטי על הגדרות "ערך", "ייצור" ו"עבודה" 
ומקום הפעולה האזרחית-פמיניסטית בעיצוב שוק 

העבודה.

 רשימת הקורסים
במסגרת הדיפלומה

 מין מיניות ואלימות מינית
ד”ר אורנה דונת

אלימות מינית היא בעיה חברתית רחבת היקף 
שדורשת העלאת מודעות חברתית, פיתוח מענים, 
את  להפגיש  זה מבקש  קורס  ואכיפה.  חקיקה 
הסטודנטיות והסטודנטים עם עולם התוכן של אלימות 
מינית ולהקנות ידע תיאורטי ואקטואלי ממציאויות 
חייהן של נשים מקבוצות חברתיות שונות בישראל. 
במהלכו נעסוק בהקשריה החברתיים של אלימות 
מינית בהתייחס לתפישות חברתיות על רגשות, 
זמן, זיכרון, טראומה, אי-שוויון/יחסי-כוח, שתיקה 
ודיבור – כל זאת בהתבסס על תיאוריות ופרקטיקות 
פמיניסטיות. כמו-כן, הקורס יאפשר להתוודע לעשייה 
לשינוי חברתי בתחום באמצעות מפגשים עם נשות 

ואנשי מקצוע שעוסקים בסיוע וחינוך.

 זהות קווריות ולהט"בית
 בעולם ובישראל

ד"ר חן משגב
קורס זה יתמקד ברעיונות ובמושגים המרכזיים 
מעולם לימודי המיניות ובעיקר מהשדה של לימודי 
להט״ב )לסביות, הומוסקסואלים, טרנסיות/טרנסים 
וביסקסואלים( והתיאוריה הקווירית. תיאוריה קווירית 
חוקרת את התהליכים שבאמצעותם מתהווה הזהות 
המינית בחברה, ומערערת על החלוקה החברתית 
לשני מגדרים – גברים ונשים, ולזהות מינית אחידה 
או הטרוסקסואלית(.  וברורה )הומוסקסואלית 
ידון ברלוונטיות של קטגוריית המיניות  הקורס 
לבחינת תופעות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות 
בנות זמננו, ויספק ארגז כלים תיאורטי ואנאליטי 

רב תחומי לניתוח ודיון בתופעות אלו.

 מושגי יסוד בקרימינולוגיה
ד”ר ענבל וילמובסקי

מדע הקרימינולוגיה החל להתפתח במאה ה-19. 
לאורך ההיסטוריה הוצעו הסברים רבים לעבריינות: 
הסבר ביולוגי, פסיכולוגי, סוציולוגי ועוד. הקורס 
יבחן את הגישות התיאורטיות השונות בתולדות 
הקרימינולוגיה. נכיר מושגי יסוד בתחום ונבחן את 

התמורות התיאורטיות השונות שחלו בו.
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בין חוק לסדר: משטרה ושיטור 
 בחברה פוסט-מודרנית

גב’ אילת מעוז
משטרה היא זרוע אכיפת החוק ושמירת הסדר של 
המדינה המודרנית. סמכותה להשתמש בכוח כדי 
לממש יעדים אלה מציבים אותה לא אחת בליבם 
של מאבקים חברתיים ופוליטיים. הדבר נכון במיוחד 
בחברות מרובות קונפליקטים על רקע לאומי, מעמדי 
ואתני, וכאשר קיימת אי-הסכמה עקרונית על יסודות 
המשטר ומאפייניו של הסדר החברתי. הקורס מיועד 
להפגיש את הסטודנטים עם סוגיות מרכזיות בשיטור 
בעולם משתנה ולבחון תיאוריות קלאסיות לנוכח 
מגמות אקטואליות בעולם ובישראל. בין היתר, 
נבחן תפיסות היסטוריות וסוציולוגיות לצמיחת מוסד 
המשטרה המודרני, נבחן רפורמות מרכזיות שעברו 
כוחות שיטור מהקמתם ועד ימינו ונעלה שאלות 
לגבי עתידה של המשטרה, לנוכח שינויים שעוברת 

המדינה ותהליכי הפרטה וגלובליזציה.

 שיקום במערכות אכיפת החוק
ד”ר ענבר כהן

בעשורים האחרונים מתפתחת מגמת מעבר מענישה 
בפלילים לשיקום. המגמה מתפתחת בעקבות 
אכזבה מיעילות הענישה במניעת עבריינות חוזרת, 
בפרט במקרה של עונשי מאסר. מגמת השיקום 
תכניות  ובפיתוח  שיקומית  בענישה  מתבטאת 
טיפוליות בהוראה חוקית. שילוב אנשים בתהליך 
טיפולי בצו בית משפט מעלה דילמה מהותית באשר 
לאופיו של השיח הטיפולי כשהוא הופך לאמצעי 
ענישתי. בקורס נסקור גישות ומסגרות שונות לשיקום 
עוברי חוק, נדון ביעילותן מתוך מבט ביקורתי תיאורטי 

ואמפירי.

 היבטים חברתיים
 של אמהות ואי אמהות

ד”ר אורנה דונת
הקורס יעסוק בהנחה חברתית רווחת שלפיה ילודה 
ואימהּות מצויות בבסיס הקיום “הנשי”, ובהשלכותיה 
ת. 

ֹ
ת והן על נשים שאינן אימהו

ֹ
הן על נשים שהן אימהו

במהלכו יוצגו גישות תיאורטיות שונות של חקר 
אימהּות ואי-אימהּות, כמו-גם ֶהקשרים חברתיים 
שונים שבמסגרתם נשים שונות פועלות, חושבות 

ומרגישות.

 תיאוריות ביקורתיות בקרימינולוגיה
ד”ר ענבר כהן

במחקר  התפתחו  הביקורתיות  התיאוריות 
הקרימינולוגי בשנות השבעים של המאה העשרים, 
והעלו שאלות חדשות ביחס לתופעות כמו פשיעה, 
אכיפת חוק ומשפט: האם ניתן לבטל את הכליאה 
ככלי ענישתי? מה הקשר בין קונפליקטים חברתיים 
לפשיעה? או בין סכסוכים לאומיים לפשיעה? במהלך 
הקורס נדון בתיאוריות השונות ברמה התיאורטית 
והמעשית, ונסקור תיאוריות כגון תיאורית הקונפליקט, 
התיאוריה הפוסט מודרנית, הגישה הפמיניסטית 

לפשיעת נשים, שדה הוויקטימולוגיה, ועוד.

 פוליטיקה של שתיקה ודיבור
ד"ר אורנה דונת

מי נחשבים לראויים או בלתי ראויים "לדבר" בחברה? 
ומי מתבקשים "לשתוק"? במהלך שנות השבעים 
של המאה העשרים, "דיבור" ו"שתיקה" החלו לעורר 
תשומת לב במחקר האקדמי. מחקר זה הראה 
את התפיסות המשתנות לגבי "שתיקה" ו"דיבור" 
לאורך ההיסטוריה ובין תרבות לתרבות. תפיסות של 
"דיבור" ו"שתיקה" הן מנגנונים מרכזיים במערכות 
היררכיות, שמעצבות את האופן שבו בנות ובני אדם 
מקבוצות חברתיות שונות זוכרים, מדברים, לוחשים, 
שותקים ומסתירים. בקורס נלמד על אופני "דיבור" 
ו"שתיקה" שונים ועל הקשר בין אופנים אלו לבין 

גזענות, סקסיזם, טראומה, סודות וגילויים.

 מדעי התנהגות ומשפט
ד"ר ענבר כהן

המפגש בין מדעי ההתנהגות למשפט החל במאה 
מתחום  בידע  בשימוש  בעיקר  והתבטא   19 ה 
הפסיכולוגיה, הקרימינולוגיה והסוציולוגיה בשאלות 
הקשורות להרתעה, שפיות נפשית, שיקום עוברי חוק 
והשפעות על תהליך קבלת החלטות של שופטים 
ומושבעים. מאז נוספו אופנים רבים לשילוב בין-

תחומי. כך, למשל, התפתחה תורת המשפט הטיפולי 
הנוקטת בעמדה פסיכולוגית למשפט ונחקקו לא 
מעט חוקים אשר תכליתם לשפר את רווחת אלו 
אשר מבקשים להיעזר במשפט בפתרון סכסוכים 

ובעשיית צדק.
הקורס יעסוק באופנים הרבים בהם השילוב הבין-

תחומי בין משפט למדעי ההתנהגות מוצא את ביטויו, 
תוך שהוא מדגיש את חשיבות תרומתם לעיצוב 

המשפט הנוהג.
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 עבריינות נוער
ד”ר זוהרית אסולין

מטרת הקורס הינה העמקת הידע התיאורטי והיישומי 
הנוגע לעבריינות וסטייה חברתית בקרב בני נוער. 
השיעורים יתמקדו בגיל ההתבגרות, על מאפייניו 
הייחודיים, בהתנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות, 
ובמאפיינים השונים של עבריינות בני נוער. נעסוק 
בגורמים להתנהגויות הסיכון הללו ונדון בדרכים 
להתמודדות עם התופעה, תוך התייחסות למערכת 

החוק והמשפט ולתהליכים טיפוליים-שיקומיים.

 לקויות למידה כגורם סיכון
ד"ר גילה אמיתי

הקורס יעסוק במאפיינים מרכזיים של נוער עם 
לקויות למידה, ובקשר בין קיומן של לקויות למידה 
לבין חוסן, סיכון וסטייה חברתית. הקורס יסקור 
את אופני ההתמודדות האישיים, המשפחתיים 
בית  בשנות  בעיקר  הלקות  עם  והמערכתיים 
הספר וכן לאחר מכן בבגרות בתחומי התעסוקה 
והגיוס לצה"ל. מתוך התפיסה החדשנית ללימודי 
המוגבלויות ננסה להבין את התהליכים שמובילים 
תלמידים לקויי למידה למצבי סיכון ומצוקה ואת יחסן 
של החברה והרשויות החברתיות לנוער בסיכון בכלל 
ולנוער לקוי למידה בפרט. נדון בהתערבות בקרב 
לקויי למידה בבית הספר וכן, בהתבוננות חברתית 
ביקורתית על מונח לקויות הלמידה ובתרומתה 

להיותן גורם סיכון.

 חלופות למשפט הפלילי
ד”ר יוסף זוהר

קורס זה בוחן סוגיות קרימינולוגיות מרכזיות כגון 
ענישה והרתעה ועונה על שאלות כגון: כיצד תופעת 
התפתחות החלופות למשפט הפלילי משפיעה על 
החלטות השחקנים המשפטיים ועל הכרעות הדין? 
מה תפקיד השופט בעולם המשפט המשתנה, וכיצד 
עשוי להיראות המשפט הפלילי בארץ ובעולם בעתיד 
הנראה לעין? במהלך המפגשים נצפה בקטעים 
מסרטים תיעודיים מאת יוצרים ישראלים שהוקרנו 
על מסך הקולנוע ובסרטים מתוך סדרות תיעודיות. 
בסרטים נעקוב מקרוב אחר עבודת “השחקנים 
התובע  והחוקר,  השוטר  המשפט”:  במערכת 
והסניגור, הרופא המשפטי, השופט והסוהר, ונצלול 
לפרטים של כמה מהפרשות שצבעו את כותרות 

העיתונים בישראל.

 הרשעות שוא
 בטיחות במשפט הפלילי

ד"ר יוסף זוהר
קיימת זיקה עמוקה בין המשפט הפלילי להבטחת 

קיומה של מדינה חופשית. עקרון חזקת החפות
נועד להגן על האזרח משרירות השלטון ולהבטיח את 
חירותו. אלא שמערכת המשפט פגיעה לאמביציות, 
גזענות, גאווה, שחיתות וחולשות אנושיות אחרות, 
ולמרות זאת לא פותחו כלים להבטיח את בטיחותה. 
כיום לאחר שנחשפו מאות מקרים של הרשעות 
כוזבות בעזרת בדיקות גנטיות, ומחקרים אמפיריים 
מצביעים על טעויות בלפחות 5% מהפשעים החמורים 
ביותר, וככל הנראה שיעור גבוה יותר בעבירות פחות 

חמורות, איננו יכולים יותר כחברה להתעלם מכך.
בקורס נדון בהגדרות של עיוותי דין והרשעות שווא 
ונבחן את הדילמות ונקודות התורפה בהליך הפלילי. 
נבחן את האופן בו הפכו עסקאות הטיעון למאפיין 
הראשי של ההליך הפלילי ובקשר בין עסקאות הטיעון 

לעיוותי דין.

 דיני עונשין
פרופ’ רינת קיטאי סנג’רו

הקורס יעסוק בעקרונות להטלת אחריות פלילית 
ובענישה הפלילית: ההבדל בין עבירה פלילית לבין 
עוולה אזרחית; הצדקות להטלת אחריות פלילית; 
עקרונות יסוד בדיני העונשין כגון עקרון החוקיות 
ועקרון האשמה; יסודות העבירה הפלילית; היסוד 
 mens( והיסוד הנפשי )actus reus( העובדתי
rea(; הקשר הסיבתי; ניסיון ומעשי הכנה; שותפות 
לעבירה; סייגים להטלת אחריות פלילית; עקרונות 

הענישה ושיקולי הענישה.

 צדק מאחה
ד”ר כרמית קלר חלמיש

גישת הצדק המאחה שואבת ממסורות של יישוב 
סכסוכים, ולפיה פגיעה במבצע העבירה אינה תמיד 
יעילה לחברה או לקורבן העבירה. על פי גישה זו 
על העבריין להתמודד עם מעשיו, לקבל אחריות 
על העבירה, לבקש סליחה מהקורבן ולפצות אותו. 
קורס זה יעסוק בצדק מאחה כמסגרת אפשרית 
ליישוב קונפליקטים בינאישיים וקבוצתיים שונים. 
נלמד תיאוריות של צדק מאחה, נכיר יישומים של 
שיטה זו במגוון תחומים ומדינות בעולם, ונתנסה 

בכלים ובפרקטיקות של התחום. 
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 סדר דין פלילי
פרופ' רינת קיטאי סנג'רו

מטרת הקורס היא לעמוד על מטרותיו של סדר 
הדין הפלילי ולשקף את המתח הקיים בין הצורך 
באכיפה יעילה של החוק ובשמירה על שלום הציבור 
וביטחונו לבין הצורך לשמור על זכויות חשודים 
עובר כחוט השני בסוגיות  זה  ונאשמים. מתח 
שיילמדו במהלך הקורס כמו העמדה לדין, זכות 
העיון בחומר הראיות, הזכות לסניגור, התיישנות 
העבירות, ערעור ומשפט חוזר. כמו כן, הקורס יעמוד 
על התנגשות בין אינטרסים נוספים במהלך ההליך 
הפלילי כגון התחשבות בעמדתו של נפגע העבירה 
מול תפיסתה של המדינה כמאשימה ומול זכויות 
חשודים ונאשמים, ההתנגשות בין חקר האמת לבין 
יעילות הדיון והתנגשות בין שיקולי הענישה השונים.

מבוא ללימודי מגדר )10680(

סטייה חברתית )10270(

מגמות בחברה הישראלית )10495(

החברה הערבית בישראל )10657(

מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה )10109(

חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים, ישראל, סוריה, ירדן ולבנון )10795(

בין מדינה לחברה )10691(

תנועת נשים במזרח התיכון בעת החדשה )10974(

מדינות בעידן הגלובליזציה )10970(

קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה )10172(

מבוא לסוציולוגיה )10134(

דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום )10991(

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל )10392(

·  מכללת אור יהודה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סדר הקורסים ו/או להחליף קורסים בכפוף לצרכים אקדמיים.
· ציונים של קורסי הדיפלומה לא יחשבו בממוצע התואר.

 מגדר, אתניות ומעמד בארגונים
ד”ר גלית ברקת דניאלי

בקורס נתאר תהליכים חברתיים בהם נוצר ומשתכפל 
אי שוויון בארגונים ובשוק העבודה. במסגרת זו נדון 
בחשיבה סוציולוגית בסיסית ונדגים שימוש בה כדי 
להסביר פרקטיקות ארגוניות ומוסדיות המשמרות 
מבנים של מעמד, מגדר, אתניות ואת הזיקה בין 

דפוסי הארגון לבין החברה הרחבה.

 רשימת הקורסים
במסגרת האוניברסיטה הפתוחה



 צוות המכללה מלווה את הסטודנטיות והסטודנטים

לאורך כל תקופת הלימודים:

 מנהלת מכללת אור יהודה

college@my-college.org.il גלית ששון

 ראש התכנית ללימודי קרימינולוגיה ומגדר

yalihashash@gmail.com ד"ר יאלי השש

 רכזת לימודים אקדמיים

shuly@my-or.org.il שולי סיגטי

 בית ספר לשלטון מקומי של האוניברסיטה הפתוחה טל. 09-7782038
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