
7.20110.20  
 חמערכת שעות תשע"

 (167) לימודי מדינת ישראלהתכנית ל
  שנתית - תואר ראשון 

    
 חובה קורסי

 
                   סמסטר  שעה יום נק"ז             מס' הקורס

 
  היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים: לימודי מדינת ישראל 0018-1-167

 א    10-12 ב'  2                        אסתר מאיר פרופ'  
       

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

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

 ב –מבוא היסטורי  –מדינת ישראל  0111-1-167
 ב    08-10 'ג             2                        ד"ר אבי בראלי  

                         
 

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

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

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

 
 

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

 
         

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

 
  ב -ם החברה הישראלית: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיי 0391-1-167

 ב    10-12 'ד            2           בן הרצוגד"ר   
 

               
   םומתודולוגייבעקבות התיעוד היבטים תיאורטיים  0183-1-167

 ב    10-12 'ב            2          פרופ' אריה ספוז'ניק   
 
                 

  קורסי בחירה
 

   סמס  שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 
 

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

 
 

  ב- : זהויות פלסטיניות, ערביות ואסלאמיות בתמורההמזה"תמיתוס וזיכרון בהיסטוריה של  1513-1-671
   10-12 ב  2                                      ד"ר קובי פלד 

 
             

  ימןמעליית יבנאלי ועד פרשת ילדי תימן: הציונות ויהודי ת 1030-1-167
  א    16-14 ב'  2                        פרופ' אסתר מאיר  
     



   סמס  שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 

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

  
 

 א-המשכיות ושינוי  77-67ישראל  2380-1-167
 א       08-10 ג'              2            פרופ' עופר שיף  

             
 ב-המשכיות ושינוי  77-67ישראל  0248-1-167

 ב       08-10 ג'              2            פרופ' עופר שיף  
 
 

   ישראל והומניזם ים תיכוני 0208-1-671
  א    08-12 ג'  4                        ד אוחנה פרופ' דו

  
 

 פוליטיקה וביטחון  0190-1-167
  א    08-10 ה'              2                                                               ד"ר אבי בראלי   

 
     

  תמונות נעות של חברה משתנה קולנוע ישראלי: 3060-1-671
  א'    12-16 ב  4                         קספוז'ניאריה פרופ' 

 
 

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

 
  ועד היום ב'  48-מ-ההיסטוריה של הדיפלומטיה הישראלית 0382-1-671

  ב    16-18 א'   2                             ידן ד"ר נתן אר
  

 
  שלילת האזרחות בישראל 3450-1-671

  א    14-16 'ד   2                              בן הרצוגד"ר 
 

 
  ישעיהו ליבוביץ 3900-1-167

 א    10-12 ב'  2                                      ץ "פרופ'  גדעון כ
  

 
  חברות מסורתיות בעידן של תמורות  0531-1-167

 א  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

 א  18-20 ב  2                                           ד"ר שגיא טורגן 
 
 

  גוריון -מנהיגות בצמתי הכרעה: המקרה של דוד בן 0278-1-167 
   א   08-10 ה  2                                           ד"ר אבי שילון

 
 

  מה קרה לך אורי? הצברים ילידי הארץ בין מיתוס למציאות  0008-1-167
   א   08-10 ג  2                                           ד"ר דביר צור 

 
 

 המחלוקת סביב קרקעות הנגב במבט השוואתי  0258-1-167
 ב  08-10 ד  2                                           ד"ר חבצלת יהל 

 



   סמס  שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 
 

 ערבי: פרספקטיבות היסטוריות וסוציולוגיות-הסכסוך היהודי 0316-1-167
 ב  08-10 ב  2                                           ד ד"ר קובי פל

 
 

 אינטלקטואלים ישראלים על יהדות  1000-1-167
 ב     10-12 ב  2                                           פרופ' גדעון כ"ץ 

 
 

 מנהיגות בצמתי הכרעה    -מנחם בגין 0218-1-167
  08-10 ג  2                                      ד"ר אבי שילון 

 
 

 שי ביחסי ישראל והתפוצה היהודית  הגורם הנ 0070-1-167
  ב    12-14 א  2                                           ד"ר נתן ארידן 

 
 

 היישוב, מדינת ישראל והשואה   1610-1-167
 ב    10-14 ה  4                                      פרופ' טוביה פרילינג 

 
   

    1365-1935דוד בן גוריון  0045-1-167
 ב    14-18 ג  4                                      פרופ' טוביה פרילינג 

 
 הסיפורים שלא סופרו "אחרים" בהתיישבות הציונית והישראלית   3510-1-167

 ב    16-18 ד  2                                     ד"ר נחום קרלינסקי 
 
 

 מק בחברה הישראלית   מוסיקה ודת: תרבויות עו 2980-1-167
 ב    12-14 ה  2                                      ד"ר אריה טפר 

      
 
 

    .B.Aסמינרים
 

 סמס      שעה   יום     נק"ז                         מס' הקורס
   התאגדויות אזרחים ודמוקרטיה בישראל  0094-1-167

  א    08-12 'ד              4             פולה קבלו פרופ'   
    
               

 א'   -מבטים ארץ ישראלים אל התפוצה גבולות היררכיה וזהות 0028-1-167
 א    14-16 'ד              2            פרופ' עופר שיף  
               

 ב'   -מבטים ארץ ישראלים אל התפוצה גבולות היררכיה וזהות 0058-1-167
  ב       14-16 ד'              2            ' עופר שיףפרופ  
     
              

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

        
 ב-מרטין בובר  0268-2-126

  ב       08-10 ב'              2            פרופ' גדעון כ"ץ  
 
 

  א' – צבא וחברה בישראל 3260-1-671
 א    12-14 ד  2                         ד"ר בן הרצוג   

 



  ב – צבא וחברה בישראל 336-1-671
   ב    12-14 ד  2                         ד"ר בן הרצוג 

 
 

 בעין הסערה:ייצוגי העבר בין היסטוריוגרפיה לפוליטיקה  901-1-167
 ב    10-14 ג  4                                          פרילינגפרופ' טוביה 

  
 

 הגות ישראלית  0288-1-167
   14-18 ב  4                                          פרופ' גדעון כ"ץ    

 ו שינויים **ייתכנ


