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 (7.0) לימודי מדינת ישראלהתכנית ל

 מערכת שנתית 
    

 חובה קורסי
 

 סמסטר   שעה יום נק"ז             מס' הקורס
 

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

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

 א         10-01 'ג             2                        ד"ר אבי בראלי  
 ב –מבוא היסטורי  –מדינת ישראל  1000-0-061

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

                            
 מהיסטוריה יהודית להיסטוריה ישראלית 1221-0-061

 א               02-01 ב'             2                         שמעוני-ד"ר טלי תדמור  
 

 מבוא לתרבות ישראלית 1011-0-061
 א                          01-06 ב'             2                           ץ"גדעון כפרופ'   

 
 

 מושגי יסוד  ישראל במזרח התיכון:  1221-0-061
 א           10-01 'ב             2                        ד"ר קובי פלד   

 
         

  א -ם החברה הישראלית: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיי 1200-0-061
 א        01-02 'ד            2           בן הרצוגד"ר   
     

  ב -ם החברה הישראלית: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיי 1210-0-061
 ב                     01-02 'ד            2           בן הרצוגד"ר   

 
               

  בעקבות התיעוד היבטים תיאורטיים ומתודלוגיים  1002-0-061
 ב                     01-02 'ב            2        סמס ב'   פרופ' אריה ספוז'ניק   

 
            

  קורסי בחירה
 

     שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 

            סמס א' 
  שווים ושווים יותר: המזרחים בישראל  1216-0-061

      02-01 'א  1                          פרופ' אסתר מאיר  
     

   מחלוקת הקרקעות בנגב 1220-0-610
      10-01 'ב   2                             דר' חבצלת יהל

  
 

  קונפליקטים בעולם היהודי בין מזרח ומערב 1102-0-061
     02-01 'ב  2             פרופ' אסתר מאיר  

 
  יהדות כתרבות הפרק הציוני  1211-0-061

     02-01 'ב  2                     פרופ' גדעון כ"ץ  
 

  החינוך בישראל בין יעד חברתי לאמצעי פוליטי 1120-0-061
     01-06 'ב  2             שמעוני-ד"ר טלי תדמור  



     שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 

  ישעיהו ליבוביץ'  1121-0-061
     06-00 'ב  2                        פרופ' גדעון כ"ץ  

 
 

    : בראיה השוואתית  0110מלחמה בעורף  1120-0-061
      10-02 'ד               1          פרופ'  פולה קבלו  

 
    

    בישראלמערכת המשפט  1211-0-610
     10-01 'ד  2                         דר' חבצלת יהל

 
  לגות בישראלהמשטר הפוליטי וזירת המפ 1021-0-610

    10-01 ה'  2                        אבי בראליד"ר 
 
  

 סמס ב' 
   ארה"ב  -נקודת המפנה ביחסי ישראל 1222-0-610

     06-06 א'  2                              דר' נתן ארידן
 

 
 הישראלי מודלים לחשיבה על זהויות  DNA-מבנה ה 1221-0-061

  10-01 'ב  2             דר' קובי פלד  
      

 
 יהדות כתרבות הפרק הישראלי 1111-0-061

     02-01 'ב  2                  פרופ' גדעון כ"ץ  
 

  החברה הישראלית בראי החינוך  1261-0-061
     01-06 'ב       2                       שמעוני-ד"ר טלי תדמור  

 
 

  יהודי בעיני פילוסופים בישראל -הסכסוך הערבי 1111-0-061
    01-06 'ב  2                        פרופ' גדעון כ"ץ  

 
 תיאטרון ושואה    1110-0-061

         10-02 ג'              1            פרופ' עופר שיף  
 
  

   גאוגרפיה היסטורית בישראל  1111-0-610
   10-01 'ד  2                         דר' חבצלת יהל

 
               

  שנתי
   א  -דילמות והחלטות גורליות בתולדות מדינת ישראל 1202-0-610

  06-00 א'  2                              דר' נתן ארידן
   ב  -דילמות והחלטות גורליות בתולדות מדינת ישראל 1222-0-610

    06-00 א'  2                              דר' נתן ארידן
 
 

 א-החברה בישראל בראי הזיכרון והשכחה  1112-0-061
    01-02 'ב  2            דר' קובי פלד  

 ב-החברה בישראל בראי הזיכרון והשכחה  1102-0-061
  01-02 'ב  2            דר' קובי פלד  

     
 
 
 



     שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 
 

 א'    0262-0122 -דוד בן גוריון 1112-0-061
   01-06 ג'  2                                       פרופ' טוביה פרילינג 

 ב'    0262-0122 -דוד בן גוריון 1122-0-061
   01-06 ג'  2                                       פרופ' טוביה פרילינג 

 
 א'   –וב, מדינת ישראל והשואה הייש 060-0-061

  06-00 ג'  2                                      פרופ' טוביה פרילינג 
 

 ב'   –היישוב, מדינת ישראל והשואה  1221-0-061
   06-00 ג'  2                                      פרופ' טוביה פרילינג 

   
  

  א' –בישראל יחסי דת חברה ומדינה  1202-0-610
   02-01 ד  2                       ד"ר בן הרצוג 

  
  ' ב–בישראל יחסי דת חברה ומדינה  1212-0-610

     02-01 ד  2                       ד"ר בן הרצוג 
 
 
 

    .B.Aסמינרים
    סמס        שעה   יום     נק"ז                         מס' הקורס

 
  ולמוסים היסטוריים בישראל מאבקים על זיכרון וזהות פ 1162-0-061

 א    02-06 'ב            1          פרופ' אריה ספוז'ניק   
    
               

 א'–בעין הסערה:ייצוגי העבר בין היסטוריוגרפיה לפוליטיקה  1110-0-061
 א   02-01 ג  2                                          פרופ' טוביה פרילינג

    
 ב'–בעין הסערה:ייצוגי העבר בין היסטוריוגרפיה לפוליטיקה  1100-0-061

 ב    02-01 ג  2                                          פרופ' טוביה פרילינג
 

 א' –בין לאומיות, מגדר וחינוך  1112-0-061
 א    01-06 ד  2                                          ד"ר טלי תדמור שמעוני 

 
 ב' –בין לאומיות, מגדר וחינוך  1102-0-061

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

 היהודים בארצות האיסלאם  1222-0-061
 ב    01-01 ד  1                                          פרופ' אסתר מאיר

 
 הממלכתיות הישראלית  1122-0-061

 ב    10-02 ה  1                                           ד"ר אבי בראלי 
 

               
 

 ו שינויים **ייתכנ


