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 (167) לימודי מדינת ישראלהתכנית ל

  א' סמסטר - תואר ראשון 
    

 חובה קורסי
 

 כיתה                      בניין  שעה יום נק"ז             מס' הקורס
 

  היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים: לימודי מדינת ישראל 0018-1-167
 217         72    10-12 ב'  2                        אסתר מאיר פרופ'  
       

 
 א –מבוא היסטורי  –מדינת ישראל  0101-1-167

     2          34    08-10 'ג             2                        ד"ר אבי בראלי  
                            

 מהיסטוריה יהודית להיסטוריה ישראלית 0227-1-167
         12-14 ב'             2                           

    ** הקורס יתקיים בשנת תשע"ט על הסטודנטים לקחת אותו בשנה הבאה 
 

 מבוא לתרבות ישראלית 0197-1-167
     207         34    14-16 ב'             2                        ץ"גדעון כפרופ'   

 
 

 מושגי יסוד  ישראל במזרח התיכון:  0237-1-167
     3          34    08-10 'ב             2                        ד"ר קובי פלד   

 
         

  א -ם החברה הישראלית: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיי 0381-1-167
 487 72    10-12 'ד            2           בן הרצוגד"ר   
               

  קורסי בחירה
 

 כיתה                     בניין  שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 
 

  א-  התיכון: זהויות פלסטיניות, ערביות ואסלאמיות בתמורה-מיתוס וזיכרון בהיסטוריה של המזרח 0151-1-671
 224 74     10-12 ב  2                                      ד"ר קובי פלד 

 
             

  מעליית יבנאלי ועד פרשת ילדי תימן: הציונות ויהודי תימן 103-1-167
 108 74    14-16 ב'  2                        פרופ' אסתר מאיר  
     

 
   ישראל והומניזם ים תיכוני 0208-1-671

 209          34    08-12 ג'  4                        פרופ' דוד אוחנה 
 

   17-67ביקורת האינטלקטואלים ישראל וכיבוש השטחים  0198-1-671
  209 34    12-16 ג'  4                        פרופ' דוד אוחנה 

  
 

 א-המשכיות ושינוי  77-67ישראל  0238-1-167
 139 90       08-10 ג'              2            פרופ' עופר שיף  

 
 וביטחון פוליטיקה  0190-1-167

 244          90    08-10 ה'              2                                                               ד"ר אבי בראלי   
 

    
 
 
 



    כיתה      בניין  שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 

     
  נעות של חברה משתנה תמונות קולנוע ישראלי: 3060-1-671

 4   18    12-16 ב  4                        פרופ' אריה ספוזניק 
 
 

  א' ועד היום  48-מ-ההיסטוריה של הדיפלומטיה הישראלית 0372-1-671
  233          90    16-18 א'   2                             ד"ר נתן ארידן 

 
 

  שלילת האזרחות בישראל 3450-1-671
 489 72    14-16 'ד   2                              בן הרצוגד"ר 

 
 

  ישעיהו ליבוביץ 3900-1-167
 123  90    10-12 ב'  2                                      ץ "פרופ'  גדעון כ

  
 

  חברות מסורתיות בעידן של תמורות  0531-1-167
 101          28    12-14 ג'  2                                      ד"ר תהילה קלעז'י

 
   

צבאי הישראלי והשפעתם על הביטחון הלאומי  מנהיגות מעצבת מנהיגות עיצוב דמות המנהיג הביטחוני 0268-1-167
   וצה"ל

 107  28    18-20 ב  2                                           ד"ר שגיא טורגן 
 
 

   גוריון-יגות בצמתי הכרעה: המקרה של דוד בןמנה 0278-1-167
 486  72    08-10 ה  2                                           אבי שילוןד"ר 

 
 

   מה קרה לך אורי? הצברים ילידי הארץ בין מיתוס למציאות 0008-1-167
 116  34    08-10 ג  2                                            דביר צורד"ר 

 
 
 
 

 
    .B.Aסמינרים

 כיתה       בניין       שעה   יום     נק"ז                         מס' הקורס
 

   התאגדויות אזרחים ודמוקרטיה בישראל  0094-1-167
 102 14    08-12 'ד              4             פולה קבלו פרופ'   
    
               

 א'   -ארץ ישראלים אל התפוצה גבולות היררכיה וזהותמבטים  0028-1-167
 224          74    14-16 'ד              2            פרופ' עופר שיף  
     
          

 א-מרטין בובר  0258-2-126
  123         90        08-10 'ב              2            גדעון כ"ץפרופ'   

 
  א' – צבא וחברה בישראל 3260-1-671

 139          90    12-14 ד  2                         ד"ר בן הרצוג 
 
 

 ו שינויים **ייתכנ


