
מערכת שעות תשע"ח

קורסי חובה שנה א'
שעותיוםסמס'שעותשנהסוגשם הקורס                                                                         קוד הקורסשם מרצה

14:00-16:00ראשוןא'2אחובה ב.א.יסודות הסוציולוגיה  חלק א                                                  102-1-0118  יפעת גוטמן
14:00-16:00ראשוןב'2אחובה ב.א.יסודות הסוציולוגיה  חלק ב                                                  102-1-0128יפעת גוטמן

16:00-18:00ראשוןא'2אחובה ב.א.מבוא לאנתרופולוגיה  חלק א                                                102-1-0098ג'קי פלדמן-סמ' א'
16:00-18:00ראשוןב'2אחובה ב.א.מבוא לאנתרופולוגיה  חלק ב                                                102-1-0108ניר אביאלי-סמ' ב'

12:00-14:00חמישיא'2אחובה ב.א.מבוא לשיטות מחקר                                                           102-1-0016אביעד רז
16:00-19:00שניא'3אחובה ב.א.יסודות הסטטיסטיקה                                                          102-1-0078אורי ביבי
12:00-14:00שניב'2בחובה ב.א.שיטות מחקר כמותיות                                                        102-1-0017אורי שויד

יש לבחור קורס אחד מהרשימהקורסי בחירה 

שעותיוםסמס'שעותשנהסוגשם הקורס                                                                          קוד הקורסשם מרצה

16:00-18:00שלישיב'2אבחירה ב.אסוציולוגיה פוליטית לשנה א'                                                102-1-0139לב גרינברג
14:00-16:00שניב'2אבחירה ב.אמגדר פמיניזם וחברה לשנה א'                                           102-1-0071ניצה ברקוביץ'

שימו לב - המערכות מעודכנות נכון ל 28.06.17

יש להתעדכן לקראת מועדי הרישום ותקופת השינויים בכל סמסטר.
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קורסי חובהשנה ב'
שעותיוםסמס'שעותשנהסוגשם הקורס                                                                         קוד הקורסשם מרצה

16:00-18:00שניא'2בחובה ב.א.שיטות מחקר איכותניות                                                       102-1-0149לימור מעודד דנון
14:00-16:00שניא'2בחובה ב.א.סטטיסטיקה היסקית                                                           102-1-0088אורי ביבי

16.00-18.00שניב'2בחובה ב.א.שיטות מחקר כמותניות                                                        102-1-0017אורי שוויד
10:00-12:00רביעיא'+ב'4בחובה ב.א.החברה הישראלית                                                    102-1-0019/0029דני ממן

יש לבחור קורס אחדקורס איזורי 

שעותיוםסמס'שעותשנהסוגשם הקורס                                                                         קוד הקורסשם מרצה

16:00-18:00ראשוןא'2באזורי ב.אבין טברנה להפגנה - חברה ותרבות ביוון המודרנית                 102-1-0116אורית הירש
10:00-12:00שניא'2באזורי ב.אמדינה, חברה ותרבות בסין הקומוניסטית                               102-1-0337ליאור רוזנברג

12:00-14:00שניא'2באזורי ב.אמדינת העתיד: חברה, תרבות וכלכלה פוליטית בברזיל            102-1-0096מתן שפירא

קורסי בחירה
שעותיוםסמס'שעותשנהסוגשם הקורס                                                                         קוד הקורסשם מרצה

08:00-10:00שלישיא'2ב+גבחירהאתניות בישראל                                                                  102-1-0080אנדרה לוי
08:00-10:00שניא'2ב+גבחירהמדינה לאומיות ותפוצות                                                       102-1-0367אנדרה לוי

10:00-12:00חמישיא'2ב+גבחירהאתנוגרפיה פמיניסטית                                                         102-1-0119 פרן מרקוביץ'
14:00-16:00ראשוןא'2ב+גבחירהתנועות תחייה תרבותיות                                                     102-1-0136פרן מרקוביץ'

10:00-12:00ראשוןא'2ב+גבחירהסוציולוגיה של התרבות                                                       102-1-0407יפעת גוטמן
10:00-12:00שלישיא4ב+גבחירהסמים וחברה                                                                     102-1-0388אורי שויד

14:00-16:00שלישיא'+ב'4בבחירהדת כאן ועכשיו - קורס בחירה לתוכנית מצטיינים             102-1-0046/56ג'קי פלדמן
08:00-10:00שלישיב'2ב+גבחירהעוני בתוך שפע : הסוציולוגיה של העוני                                   102-1-0035שרית הלמן
10:00-12:00חמישי ב'2ב+גבחירהרוסיה בישראל                                                                   102-1-0010יוליה לרנר
12:00-14:00חמישי ב'2ב+גבחירהתרבות בהגירה                                                                  102-1-0141יוליה לרנר

14:00-16:00שלישיא'2ב+גבחירהכלכלה פוליטית                                                                  102-1-0159לב גרינברג
14:00-16:00שלישיב'2ב+גבחירההסוציולוגיה של הסכסוך הישראלי פלסטיני                             102-1-0191לב גרינברג

10:00-12:00שלישיא'+ב'4ב+גבחירהמבוא לסוציולוגיה של הכלכלה                                         102-1-0039/49דני ממן
08:00-10:00שלישיב'2ב+גבחירהבין פרט ומבנה : חקר רשתות חברתיות                                 102-1-0298דני ממן

12:00-14:00שניב'2ב+גבחירהקריאת פמיניזם ערבי במזרח התיכון                                      102-1-0082סראב אבו רביעה
16:00-18:00שלישיב'2ב+גבחירההפוליטיקה של הפורנוגרפיה                                                 102-1-0106יעלה להב רז

14:00-16:00שלישיא'2ב+גבחירהבית משפחה ועבודה                                                           102-1-0026ניצה ברקוביץ'
10:00-12:00שניב'2אבחירה אנתרופולוגיה של היצירתיות                                                 102-1-0194יואל טוויל



קורסי חובהשנה ג'
שעותיוםסמס'שעותשנהסוגשם הקורס                                                                        קוד הקורסשם

12:00-14:00ראשוןא'2גחובה ב.א.תיאוריות סוציולוגיות מתקדמות                                             102-1-0348שרית הלמן
12:00-14:00ראשוןב'2גחובה ב.א.תיאוריות אנתרופולוגיות מתקדמות                                        102-1-0100ניר אביאלי

יש לבחור סמינר אחדסמינרים

שעותיוםסמס'שעותשנהסוגשם הקורס וקוד הקורסשם

14:00-16:00שניא'+ב'4ג'סמינריםבין מבנה נפשי למבנה חברתי                                      102-1-0043/0434אורי שוייד
14:00-16:00ראשוןא'+ב'4ג'סמינריםאתרי זיכרון וטקסי זיכרון במרחב הישראלי                       102-1-0248/258 ג'קי פלדמן
10:00-12:00רביעיא'+ב'4ג'סמינריםתנועות מחאה בפרספקטיבה השוואתית                        102-1-0094/0104לב גרינברג

10:00-12:00חמישיא'+ב'4ג'סמינריםסוציולוגיה של הרפואה                                                  102-1-0051/515אביעד רז
10:00-12:00שלישי א'+ב'4ג'סמינריםיחסים בין תרבויות                                                     102-1-0387/0397יפעת גוטמן
10:00-12:00ראשון א'+ב'4ג'סמינריםסוצ', אנת' ואקטיביזם חברתי -סמינר לתכנית מצטיינים 102-1-0015/0025שרית הלמן
16:00-18:00שלישיא'2ג'סמינריםמזון למחשבה : אנתרופולוגיה של אוכל                                  102-1-0097ניר אביאלי

קורסי בחירה
שעותיוםסמס'שעותשנהסוגשם הקורס וקוד הקורסשם מרצה

08:00-10:00שלישיא'2ב+גבחירהאתניות בישראל                                                                 102-1-0080                   אנדרה לוי
08:00-10:00שניא'2ב+גבחירהמדינה לאומיות ותפוצות                                                       102-1-0367אנדרה לוי

10:00-12:00חמישיא'2ב+גבחירהאתנוגרפיה פמיניסטית                                                         102-1-0119 פרן מרקוביץ'
14:00-16:00ראשוןא'2ב+גבחירהתנועות תחייה תרבותיות                                                     102-1-0136פרן מרקוביץ'

10:00-12:00ראשוןא'2ב+גבחירהסוציולוגיה של התרבות                                                       102-1-0407יפעת גוטמן
16:00-18:00שלישיא'2ב+גבחירהמזון למחשבה : אנתרופולוגיה של אוכל                                  102-1-0097ניר אביאלי
10:00-12:00שלישיא4ב+גבחירהסמים וחברה                                                                     102-1-0388אורי שויד

08:00-10:00שלישיב'2ב+גבחירהעוני בתוך שפע : הסוציולוגיה של העוני                                   102-1-0035שרית הלמן
10:00-12:00חמישי ב'2ב+גבחירהרוסיה בישראל                                                                   102-1-0010יוליה לרנר
12:00-14:00חמישי ב'2ב+גבחירהתרבות בהגירה                                                                  102-1-0141יוליה לרנר

14:00-16:00שלישיא'2ב+גבחירהכלכלה פוליטית                                                                  102-1-0159לב גרינברג
14:00-16:00שלישיב'2ב+גבחירההסוציולוגיה של הסכסוך הישראלי פלסטיני                             102-1-0191לב גרינברג

10:00-12:00שלישיא'+ב'4ב+גבחירהמבוא לסוציולוגיה של הכלכלה                                         102-1-0039/49דני ממן
08:00-10:00שלישיב'2ב+גבחירהבין פרט ומבנה : חקר רשתות חברתיות                                 102-1-0298דני ממן

12:00-14:00שניב'2ב+גבחירהקריאת פמיניזם ערבי במזרח התיכון                                      102-1-0082סראב אבו רביעה
16:00-18:00שלישיב'2ב+גבחירההפוליטיקה של הפורנוגרפיה                                                 102-1-0106יעלה להב רז

14:00-16:00שלישיא'2ב+גבחירהבית משפחה ועבודה                                                           102-1-0026ניצה ברקוביץ'
10:00-12:00שניב'2ב+גבחירה אנתרופולוגיה של היצירתיות                                                 102-1-0194יואל טוויל
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