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 טמערכת שעות תשע"

 (262) לימודי מדינת ישראלהתכנית ל
  ב' סמסטר - תואר ראשון 

    
 חובה קורסי

 
 כיתה                   בניין שעה יום נק"ז             מס' הקורס

 
 ב –מבוא היסטורי  :מדינת ישראל  1000-0-061

     10-01 'ג             2                        אבי בראלי פרופ'  
     

  ב -ם החברה הישראלית: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיי 1930-0-061
     01-02 'ד            2           בן הרצוגד"ר   

 
               

  לוגיים והיבטים תיאורטיים ומתודבעקבות התיעוד:  1009-0-061
     01-02 'ב            2          פרופ' אריה ספוז'ניק   

 
 
 

  קורסי בחירה
 

 כיתה                   בניין שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 

   ארה"ב  -נקודת המפנה ביחסי ישראל 1990-0-610
 פתוח לשנה א'     01-06 א'  2                              דר' נתן ארידן

 
   ב  -טות גורליות בתולדות מדינת ישראלדילמות והחל 1920-0-610

    06-00 א'  2                              דר' נתן ארידן
 
 

 הישראלי מודלים לחשיבה על זהויות :  DNA-מבנה ה 1201-0-061
  10-01 'ב  2             דר' קובי פלד  

      
 ב-החברה בישראל בראי הזיכרון והשכחה  1102-0-061

  01-02 'ב  2            בי פלדדר' קו  
 
 

 הימים 6תגובות של אנשי רוח ישראלים למלחמת  1903-0-061
 ח לשנה א' ופת    00-06 א'  2                  פרופ' גדעון כ"ץ  

 
  החברה הישראלית בראי החינוך  1263-0-061

     01-06 'ב       2                       שמעוני-ד"ר טלי תדמור  
 
 

   בעיני פילוסופים בישראל ציוני-הסכסוך הערבי 1111-0-061
 פתוח לשנה א'    06-01 'א  2                        פרופ' גדעון כ"ץ  

 
 תיאטרון ושואה    1310-0-061

         02-06 ד'              1            פרופ' עופר שיף  
 
 

 ' ב   0960-0390 -דוד בן גוריון 1100-0-061
   01-06 ג'  2                                       פרופ' טוביה פרילינג 

 
 

 '  ב –היישוב, מדינת ישראל והשואה  1203-0-061
   06-00 ג'  2                                      פרופ' טוביה פרילינג 



 כיתה                   בניין שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 
    

    אוגרפיה היסטורית בישראליג 1601-0-610
     10-01 'ד  2                         חבצלת יהל ד"ר

 
   החינוך העברי של היהודי החדש   1023-0-610

   00-06 'ד  2                        ד"ר טלי תדמור שמעוני 
   

   תרבויות עומק בחברה הישראלית  :מוזיקה ודת 1230-0-610
 פתוח לשנה א'    02-01 ה  2                        אריה טפר ד"ר 

 
  תיהישראל יהדות, גלות ומקומיות באומנות –יות מצוירות זהו 9931-0-061

 פתוח לשנה א'     01-02 ג  2                      אמה עזריאל גשיצקי ד"ר 
 

 פתוח לשנה א'    06-00 א'  2       חדר משלה? יצירה נשית מזרחיתלמי יש  9311-0-060
 ד"ר יעל משאלי  

 
  מחשבה דתית עכשוית בישראל    1913-0-061

 פתוח לשנה א'     02-01 ב  2                                  ד"ר אליעזר מלכיאל  
 

    
 
 

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

    
 ב'–בעין הסערה:ייצוגי העבר בין היסטוריוגרפיה לפוליטיקה  1300-0-061

   02-01 ג  2                                          פרופ' טוביה פרילינג
 

 ב' –בין לאומיות, מגדר וחינוך  1100-0-061
   01-06 ד  2                                          ד"ר טלי תדמור שמעוני 

 
 סלאם היהודים בארצות הא 1909-0-061

   01-01 ד  1                                          פרופ' אסתר מאיר
 

 הממלכתיות הישראלית  1190-0-061
   10-02 ה  1                                          אבי בראלי  פרופ' 

 
 ב–תנועות בפמיניזם הישראלי  1103-0-600

 02-01 ד  2                                          ד"ר שרי אהרוני 
               

 
 

 **ייתכנו שינויים 


