תכנית לימודים מתוכננת – תשע"ד

המחלקה לתרבות ,יצירה והפקה
1

תואר מותאם לאנשי מקצוע מתחום ניהול התרבות בישראל

מבנה התואר:
 20 נ"ז לימודי חובה
מקבץ קורסי יסוד ב"לימודי תרבות" הנלמדים על ידי כל הסטודנטים במחלקה לאורך שלוש
שנים.

 30 נ"ז קורסי בחירה
בחירה מתוך מבחר הקורסים הקיימים במחלקה.

 8 נ"ז פרו"ס מחלקתי וסמינר לפי בחירה
קורסים המלווים תהליכי מחקר תיאורטי אישי בנושאים שונים.

 שני מקבצים עיוניים (ניהול תרבות+חטיבת עיגון לבחירה ,כ"א  18נ"ז):
א .חטיבת עיגון לבחירה
בחירה של חטיבה אחת מתוך ארבע ; מוסיקה ,תרבות הילד ,טלוויזיה ותקשורת ,אמנות.
ב .ניהול תרבות
מקבץ קורסים מיוחד לאנשי מקצוע הלומדים בתוכנית .קורסים תיאורטיים הקשורים
לצדדים שונים של ניהול תרבות בישראל ובעולם .הקורסים פתוחים רק למי שילמד בתוכנית
הלימודים המותאמת לאנשי מקצוע.

ייתכנו שינויים בתוכנית

1

1

 16 נ"ז מסלול מעשי בניהול תרבות
מקבץ סדנאות מעשיות בתחום התרבות בישראל .במרכז המסלול פיתוח פרויקט אישי בליווי
קבוצתי ואישי .העבודה על הפרויקט תתקיים החל מהשנה השנייה ללימודים.

 2 נ"ז אנגלית
בהתאם לרמת הסטודנט.

 8 נ"ז לימודים כלליים
הלימודים אפשריים במחלקות השונות במכללה.

סה"כ  120נ"ז לסיום התואר

2

קורסי חובה ( 20נ"זים)

נ"ז

שם הקורס
מבוא לתיאוריות של מחקר תרבות

4

מבוא לתרבות המערב

4

תרגול – מבוא לתרבות המערב

2*2

מבוא לתרבויות המזרח התיכון

4

מבוא לתרבות ישראלית

4

יסודות הכתיבה האקדמית  -שנתי

4

קורסי בחירה (סה"כ  30נ"ז)

נ"ז

שם הקורס
אוריינטליזם ישראלי :הקונפליקט האשכנזי-מזרחי בתרבות הישראלית

2

ניצולי השואה והתרבות הישראלית

2

סיפור וסיפוריות

2

השילוש הקדוש :ששת הימים  ,התשה ויום הכיפורים ,בתרבות הישראלית

2

ייצוגים של המוות בתרבויות ובמדעים

2

לעשות ספורט :ייצוגים תקשורתיים ותרבותיים של ספורט

2

יצירות אחרונות

2

אתגר הקריאה הפמיניסטית והייצוג הקולנועי של השואה

2

צדק חברתי – שיח המחאה בארץ ובעולם

2

3

על יפים ,אמיצים ,מורידי גשמים ומטרוניטות :קריאה ביקורתית באגדות תלמודיות

2

חתרנות וערעור בעידן הפוסט מודרני

2

חוזרים בתשובה ושואלים בחזרה :דת וחילון בתרבות הישראלית

2

היפה והחיה -יחסי בני אדם ובעלי חיים בראי התרבות

2

גאווה ודעה קדומה :ההומוסקסואליות בהיסטוריה ,בחברה ובתרבות

2

גופים מאולפים והדאגה לעצמי – לקרוא ולהבין את מישל פוקו

2

תיאטרון פוליטי

2

השתקפות הנאציזם בתרבות הפופולארית

2

לעבוד עם תיאוריה פוסט-מודרנית

2

ביוגרפיה – קריאה וכתיבה

4

מקומות ודמויות – כתיבה מחקר ועריכה

4

פרו"סים וסמינרים מחלקתיים (פרו"ס מחלקתי וסמינר לבחירה 8 ,נ"זים)

נ"ז

שם הקורס
סמינר :תרבות ומחאה

6

פרו"ס :דה-קונסטרוקציה

2

פרו"ס :ירושלים בציור ובשירה

2

סמינר :יהודי ארה"ב בקולנוע ובספרות האמריקנים

6

פרו"ס :קפה ,אמבטיות ,שעונים וחליפות :תרבות חומרית בפרספקטיבה היסטורית

2

סמינר :המופע של הגוף :דימויי גוף בתרבות ובספרות העכשווית

6

4

מקבצים עיוניים (שני מקבצים :ניהול תרבות+חטיבה לבחירה ,כ"א  18נ"ז)
א .קורסים בניהול תרבות (חובה)

נ"ז

שם הקורס
מדיניות תרבות וחזון לעתיד

2

ניהול תרבות בישראל – מפגש עם אנשי מפתח בתחום התרבות וסיורים במוסדות ואירועי

4

תרבות
פרזנטציה והעברת מסרים

2

תרבות מעורבת בקהילה ,קהילה מעורבת בתרבות

2

מבט בינלאומי על ניהול תרבות

2

פרו"ס :ניתוח מגמות בזירות התרבות בישראל

2

ב .חטיבה אחת לבחירה מתוך ארבע אפשרויות:
 .1חטיבת אמנות :

נ"ז

שם הקורס
קורסי חובה ( 8נ"ז)
תולדות האמנות א+ב

4

מבוא לתרבות חזותית

2

אמנות ,חברה ותרבות בישראל

2

קורסי בחירה ( 10נ"ז)

5

אמנות ישראלית כמראה חברתית

2

מופעים רוחניים ודתיים באמנות ובאדריכלות

2

פרו"ס :תרבות חזותית בצומת שבין גזע למגדר

2

סיפור בשני קולות
פרו"ס :אמנות דיגיטלית בעידן וירטואלי

2

תולדות הכיעור

2

 .2חטיבת טלוויזיה ותקשורת:

נ"ז

שם הקורס
קורסי חובה ( 6נ"ז):

טלוויזיה ישראלית

2

היסטוריה של אמצעי התקשורת

2

ז'אנרים טלוויזיוניי ם :היסטוריה ותיאוריה

2

קורסי בחירה ( 14נ"ז):

מהיצע המחלקה לתקשורת
2

הדרמה הישראלית בטלוויזיה
"ממלכה דיגיטלית :הפייסבוק בראי התרבות והפסיכולוגיה"
פרו"ס :ייצוגים של גברים וגבריות בתקשורת ההמונים

2

פרו"ס :מודרניות ופוסט מודרניות :זמן ,מרחב וגוף דרך ייצוגים תקשורתיים

2

6

 .3חטיבת תרבות הילד:

נ"ז

שם הקורס
קורסי חובה ( 4נ"ז)
4

המצאת הילדות :ילדים בראי ההיסטוריה א+ב
קורסי בחירה ( 14נ"ז)
עד עצם היום הזה :תבניות עומק במעשייה העממית

2

לכתוב לילדים :סדנת כתיבה ,הנחייה ותיאוריה

4

פסיכואנליזה וילדות

2

בקריאה שנייה  -ספרי ילדים בקריאה בוגרת

2

ממלכה דיגיטלית :הפייסבוק בראי התרבות והפסיכולוגיה
פרו"ס :פילוסופיה של ספרות ילדים

2
2

באושר ובצער :תמונות מחיי המשפחה היהודית לדורותיה

2

פרו"ס :אימהות שמחות ,אימהות עצובות :סוגיות בחקר האימהות ובייצוגיה

2

סיפור בשני קולות :איור וטקסט

2

 .4חטיבת מוסיקה

נ"ז

שם הקורס
קורסי חובה ( 10נ"ז):
מבוא למוזיקה המערבית א' :מושגי יסוד

2

מבוא למוזיקה המערבית ב' :יצירות המופת

2

מבוא למוזיקה אתנית א' :המוזיקות של העולם

2

7

מבוא למוזיקה אתנית ב' :מוזיקת העדות היהודיות

2

מוזיקה פופולרית בעולם דיגיטלי :טכנולוגיה ,אסתטיקה וחברה

2

קורסי בחירה ( 8נ"ז)
2

המיוזיקל :אופרה-תיאטרון על הבמה והמסך
המודרניזם :מוזיקה ואמנות באירופה - 1890-1939

2
מוזיקה שחורה כטקסט פוליטי
2
2

פרו"ס :המוזיקה הדתית במערב2000 1600 :

מסלול מעשי בניהול תרבות ( 16נ"ז)

נ"ז

שם הקורס
גיוס כספים ומשאבים בתחום התרבות

2

תכנון ,בנייה וניהול תקציב שנתי בארגונים ללא מטרות רווח

2

התנסות מעשית בהובלת צוות ובמנהיגות

2

פרויקט אישי לאנשי מקצוע

10

פרקטיקום מותאם לכל סטודנט באופן אישי וכולל ייזום וביצוע של פרויקט אישי בליווי
והדרכה מקצועיים.

8

