הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות
בשאלות ניתן לפנות למזכירות המחלקה בטלפון04-8293507 :

מקצועות הומניסטיים
הפתוחים לבית הטכניון במסגרת "שומע חופשי"

סמסטר חורף תשע"ט
מדעי הרוח והחברה

שימו
ההרשמה תתבצע דרך אתר האינטרנט של המחלקה:

https://humanities.technion.ac.il

 - 324296יסודות באמנות ותרבות סין
ההיסטוריה הסינית ,התפתחות החברה והאמנות במקביל לארגון הממלכה .השפעת הבודהיזם ואסכולות
פילוסופיות על האמנות .כמו-כן ,נדון בהמצאות ותגליות בסין העתיקה .תוצאות למידה" היכרות עם חברה חדשה
ותרבותה ,כולל ערכים חדשים ,הבנה ,הערכה וכבוד לתרבות זו.

אלי לנצמן
יום א' 14.30-16.30
דיוויס 371

 - 324914המדע ,הכרה ,ישויות ,הגיון וערכים
נסקור את תחומי העיון של הפילוסופיה ונבחן את אופי המחשבה הפילוסופית .ברקע זה נשאל מה היא פילוסופיה
של המדע? נדון בהנחת היסוד על פי גישות שונות :רציונליזם (דקרט) אמפיריציזם (לאונרדו דה וינצ'י) ,ריאליזם
מדעי (ניוטון וקפלר) ,אינסטרומנטליזם (קופרניקוס ואוסיאנדר) .נבחן את אופי הבניה של תורה מדעית ושימושה:
ניבוי והסבר.
פרופ' גיורא הון
יום ד' 08.30-10.30
אולמן 203

 - 324450סוגיות יסוד בספרות חז"ל
בקורס נרכוש מיומנות בקריאה ובניתוח של ספרי היסוד של ספרות חז"ל" המשנה והתוספתא ,מדרשי ההלכה
והאגדה ,התלמודים ועוד .נדון במגוון נושאים ,ביניהם :סמכות חכמים ,בין בבל לארץ ישראל ,בין הלכה לאגדה,
מחלוקת ופולמוס בבית המדרש ומחוצה לו ומהפכות פרשניות מהמקרא לספרות חז"ל.
ד"ר יונתן שגיב
יום ד' 08.30-10.30
פישבך 343

 - 324452מעקב :טכנולוגיה ,תיאוריה ואתיקה
טכנולוגיות חדשניות לוקחות חלק חשוב בהיווצרותה של "חברת מעקב" בה אנו נראים כמעט תמיד וכמעט בכל
מקום .בקורס זה נבחן באופן תיאורטי את מושג המעקב והשלכותיו על ניראות ,פרטיות וביטחון .נחקור את הקשר
שבין מעקב לכוח ולהתנגדות ואת האפשרויות לחופש ולבחירה אל מול מאגרי נידע גדולים ומגוונים.

ד"ר מיכל רפפורט
יום ג' 10.30-12.30
אולמן 101

 - 324917ארץ הקודש בראי האמנות
הקורס יתמקד באחת התקופות המרתקות ביותר בתולדות הנצרות בארץ הקודש והשינויים שעבר האזור כולו
בעקבות התחזקותה של הדת החדשה .נעקוב אחר שינוי הסטטוס של ירושלים ,נבחן את היחסים בין היהודים
לנוצרים ונבדוק מה קרה לקהילה הנוצרית עם עליית האיסלאם .נעלה שאלות בדבר חשיבות התרבות החומרית
להבנת סוגיות פוליטיות ,דתיות והיסטוריות ,ונעזר בממצאים ארכיאולוגיים ואמנותיים לצורך הבנת רוח התקופה.
ד"ר אמה מעיין
יום ג' 10.30-12.30
דיוויס 640

 - 324958סוציולוגיה פוליטית-תהליכי התפתחות
היחסים החברתיים ומנגנוני המדינה כרוכים ושלובים זה בזה .יחסי הכוח הפוליטיים הינם בעלי השפעה מכרעת על
מבנה היחסים בתוך התאים החברתיים .בקורס זה יכיר הסטודנט את הקשר בין המערכת הפוליטית לבין התאים
החברתיים דרך הכרת הנורמות הפוליטיות והחברתיות.
פרופ' עופר פרצ'ב
יום ד' 08.30-10.30
בית המדרש

 - 324929צליינות צילומית :הארץ בעין המצלמה
הקורס מתמקד בצילומים של ארץ הקודש במאה ה 19-וראשית המאה ה 20-שנוצרו על-ידי צלמים שהגיעו מאירופה
ומארצות הברית .הסוגיה המרכזית לדיון תעסוק במסרים שביקשו הצלמים להעביר באמצעות צילומיהם ועד כמה
היוו אלה עדות אמיתית למתרחש במרחב או שמה בראו מציאות אלטרנטיבית "מגויסת" שהתאימה לתפישת עולמם
ולמטרותיהם.
ד"ר אמה מעיין
יום ג' 08.30-10.30
דיוויס 640

 - 324952גוף ,בריאות וחולי במדעי החברה
הקורס מתמקד בסוגיות בבריאות וחולי ובמנגנונים החברתיים-תרבותיים המעצבים את הגדרתם .בקורס נתבונן
בתפיסת הגוף המיני והגוף הפורה ובמגמות למישטור ומשמוע הגוף .בין מגוון הנושאים המועלים במסגרת הקורס:
תפיסת כאב ,מעמד חברתי ובריאות והגדרת הנורמלי.

ד"ר תחיה עשת
יום ה' 10.30-12.30
בית המדרש

 - 324993יחסי חוץ וביטחון לאומי במזרח אסיה
קורס זה בוחן התפתחויות מדיניות ואסטרטגיות במזרח אסיה בת-זמננו ,תוך שילוב של ניתוח היסטורי מדוקדק
ותיאוריות מתחום היחסים הבינלאומיים .מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע על אזור חשוב ,אך יחסית בלתי
מוכר ,תוך חשיפתם לעולם המושגים ושיטות המחקר של היחסים הבינלאומיים.

ד"ר יורם עברון
יום ה' 12.30-14.30
שרמן (הוראת המדעים) 307

 - 324963ארכיטקטורה של ביתני תערוכה נודעים
הקורס סוקר את תולדות התכנון של כתריסר ביתני תערוכה שזכו למעמד איקוני בתולדות הארכיטקטורה המודרנית
מאז  .1851אלה ביתנים שאפשר לראות בהם הצהרות של חזון ארכיטקטורני .בבחינת הבניינים הללו ,הקורס ינסה
לעמוד על החיבור בין החזון ,טכנולוגיות חדשות ,הרגע ההיסטורי והקונקרטיזציה הארכיטקטונית.

ד"ר רון פוקס
יום א' 12.30-14.30
אולמן 506

השתתפות בקורסים במסגרת "שומע חופשי"
להלן טופס הרשמה למשתתפים בקורסים השונים במסגרת "שומע חופשי".
ניתן להשתתף בקורסים אלה לאחר יישום ההנחיות הבאות:
 . 1יש למלא הטופס הר"מ לפני כניסתכם לקורסים השונים של המחלקה ללימודים
הומניסטיים.
 . 2יש להחתים את הטופס במחלקה ללימודים הומניסטיים ורק לאחר אישורו להשתתף
בשיעורים.
להזכירכם :הזכות להשתתף בקורסים ניתנת רק לפנסיונרים של הטכניון ו/או ל בני זוג על
בסיס מקום פנוי ואישור המחלקה בלבד .

==========================================
טופס הרשמה לקורס במסגרת "שומע חופשי"
שם פרטי _________________________
שם משפחה ________________________
ת"ז _____________________________
טלפון נייד _________________________

כתובת דוא"ל ________________________________________________________

נא לרשום אותי לקורס:
עדיפות ראשונה:
מספר הקורס _____________ שם הקורס ___________________________________
עדיפות שניה:
מספר הקורס _____________ שם הקורס ___________________________________
תאריך ___________________ חתימה ___________________
* ידוע לי כי בחתימתי על טופס הרשמה זה אוכל להשתתף בקורסים במסגרת שומעים
חופשיים רק על בסיס מקום פנוי ללא השתתפות פעילה בקורס.

