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 (611) לימודי מדינת ישראלהתכנית ל

  א' סמסטר - תואר ראשון 
    

 חובה קורסי
 

 כיתה                      בניין  שעה יום נק"ז             מס' הקורס
 

  היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים: לימודי מדינת ישראל 1100-0-061
 201         12    01-02 ב'  2                        אסתר מאיר פרופ'  
       

 
 א –מבוא היסטורי  –מדינת ישראל  1010-0-061

     2          43    10-01 'ג             2                        ד"ר אבי בראלי  
                            

 מהיסטוריה יהודית להיסטוריה ישראלית 1221-0-061
         02-03 ב'             2                           

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

 מבוא לתרבות ישראלית 1011-0-061
     211         43    03-06 ב'             2                        ץ"גדעון כפרופ'   

 
 

 מושגי יסוד  ישראל במזרח התיכון:  1241-0-061
     4          43    10-01 'ב             2                        ד"ר קובי פלד   

 
         

  א -ם החברה הישראלית: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיי 1400-0-061
 301 12    01-02 '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 1010-0-610
 011 13     01-02 ב  2                                      ד"ר קובי פלד 

 
             

  מעליית יבנאלי ועד פרשת ילדי תימן: הציונות ויהודי תימן 014-0-061
 201 12    06-03 ב'  2                        פרופ' אסתר מאיר  
     

 
   ישראל והומניזם ים תיכוני 1210-0-610

 211          43    10-02 ג'  3                        פרופ' דוד אוחנה 
 

   01-61ביקורת האינטלקטואלים ישראל וכיבוש השטחים  1010-0-610
  211 43    02-06 ג'  3                        פרופ' דוד אוחנה 

  
 

 א-המשכיות ושינוי  11-61ישראל  1240-0-061
 041 11       10-01 ג'              2            פרופ' עופר שיף  

 
 פוליטיקה וביטחון  1011-0-061

 233          11    10-01 ה'              2                                                               ד"ר אבי בראלי   
 

    
 
 
 



    כיתה      בניין  שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 

     
  נעות של חברה משתנה תמונות קולנוע ישראלי: 4161-0-610

       02-06 ב  3                        פרופ' אריה ספוזניק 
 
 

  א' ועד היום  30-מ-ההיסטוריה של הדיפלומטיה הישראלית 1412-0-610
  244          11    06-00 א'   2                             ד"ר נתן ארידן 

 
 

  שלילת האזרחות בישראל 4311-0-610
 301 12    03-06 'ד   2                              בן הרצוגד"ר 

 
 

  ישעיהו ליבוביץ 4111-0-061
 024  11    01-02 ב'  2                                      ץ "פרופ'  גדעון כ

  
 

  חברות מסורתיות בעידן של תמורות  1140-0-061
 010          20    02-03 ג'  2                                      ד"ר תהילה קלעז'י

 
   

צבאי הישראלי והשפעתם על הביטחון הלאומי  מנהיגות מעצבת מנהיגות עיצוב דמות המנהיג הביטחוני 1260-0-061
   וצה"ל

 011  20    00-21 ב  2                                           ד"ר שגיא טורגן 
 

    .B.Aסמינרים
 כיתה       בניין       שעה   יום     נק"ז                         מס' הקורס

 
   התאגדויות אזרחים ודמוקרטיה בישראל  1113-0-061

 012 03    10-02 'ד              3             פולה קבלו פרופ'   
    
               

 א'   -יררכיה וזהותמבטים ארץ ישראלים אל התפוצה גבולות ה 1120-0-061
     03-06 'ד              2            פרופ' עופר שיף  
     
          

 א-מרטין בובר  1210-2-026
         10-01 'ב              2            גדעון כ"ץפרופ'   

 
  א' – צבא וחברה בישראל 4261-0-610

       02-03 ד  2                         ד"ר בן הרצוג 
 
 

 ו שינויים **ייתכנ


