
מורה הקורסשם קורסקוד קורסמחלקה

  ר אמה גשינסקי"ד           סקירת האמנות הישראלית        134-1-240

      מר שחר מרקוסוידאו ארט ישראלי         155-1-0038

ר נעמה טשנר"דגיאוגרפית תרבותית128-1-1571גיאוגרפיה

ר רועי זילברברג"דהתמודדות חינוכית עם גזענות130-1-130

מלול- 'ר גילה מנביץ"דחינוך למודעות מגדרית ומיניות בריאה130.1.0231

יריב פניגר' דרסוגיות מרכזיות ונקודות מפנה: מערכת החינוך בישראל              129-1-140

יריב פניגר' דראי שיוויון בהישגים השכלתיים129-1-240

ר הללי פינסון"דמגדר וחינוך129-2-314

דורית טובין' פרופ'תרבות ישראלית ובית הספר' 129-1-262

יריב פניגר' דרהבדלים מגדריים בלמידה ובבחירות השכלתיות129-1-215

ר אסף משולם"דחינוך לדמוקרטיה בחברה רב תרבותית/129-1-302

129-1-

249/259        
ניתוח ביקורתי: סוציולוגיה של גזענות בתחום החינוך

ר סראב אבורביעה "ד

קוידר

לין שלר' פרופאפריקה ואקטיביזם192.1.82

192-1-91
חיי היומיום של פליטים ומבקשי מקלט במערכות : משטרי גירוש בישראל ובאירופה

אכיפת הגירה
ר אילן עמית"ד

מר עידן בריר  תיכוניים-מאבקם של מיעוטים מזרח: טיפות בים124-1-0250

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

א"תשפ

אמניות

חינוך

לימודי המזרח 

התיכון

הכשרת מורים

לימודי אפריקה



מר קאסם אלצריעה  החברה הערבית הבדואית בנגב137-1-0050

  שינויים ואתגרים-המדינה: בימת המזרח התיכון124-1-0410
אורית ואקנין ' דר

יקותיאלי

מוחמד אלעטאונה' פרופמשפט וחברה, דת: האסלאם במאה העשרים ואחת124-1-0237

ר יונתן מנדל" ד(קריאת טקסטים)החברה הפלסטינית בראי העיתונות הערבית      124-1-449

ה חליוה'שיח' גב  ספרות וקולנוע: יצירה פמיניסטית בעולם הערבי124-1-0450

יונתן מנדל' דר  תרבות ופוליטיקה, חברה:  עזה124-1-0400

יהודים נוצרים ומיעוטים בתרבויות האסלאם124-1-458
אורית ואקנין ' דר

יקותיאלי

קריאת טקסטים נבחרים: הקהילה היהודית במצרים124-1-390/490
-יורם מיטל' פרופ

יעקובסון

היבטים חברתיים ופוליטיים של סכסוכים: בימת המזרח התיכון       124-1-430
אורית ואקנין ' דר

יקותיאלי

אסלאם ומה שביניהם, יהדות      124-1-2011
מוחמד ' פרופ

ר שלום "אלעטאונה  וד

חיה סספורטס' דרלאומיות, תרבות, חברה, היסטוריה:  הפלסטינים124-1-136

מוחמד אלעטאונה' פרופדת ומדינה במזרח התיכון המודרני124-1-75

פוליטיקה והיסטוריוגרפיה, זהות: יהודי ארצות ערב124-2-150
-יורם מיטל' פרופ

יעקובסון

21- ועד המאה ה7-ישראל מהמאה ה-תהליכי איסלום והתאסלמות בארץ       124-1-1791
-דניאלה טלמון'  פרופ

הלר

ר בן הרצוג"ד   היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים: החברה הישראלית167-1-381/391

אסתר מאיר' פרופהמזרחים והבעיה העדתית בישראל167-1-346

ר נתן ארידן"דדילמות והחלטות גורליות בתולדות מדינת ישראל167-1-315/325

אבי בראלי' פרופמדינת ישראל מבוא היסטורי167-1-101/111

ר קובי פלד"דמושגי יסוד:  ישראל במזרח התיכון167-1-237

לימודי המזרח 

התיכון

לימודי מדינת 

ישראל



ר קובי פלד"דהחברה בישראל בראי הזיכרון והשכחה167-1-402/412

שמעוני-ר טלי תדמור"דמהיסטוריה יהודית להיסטוריה ישראלית167-1-227

אסתר מאיר' פרופקונפליקטים בעולם היהודי בין מזרח למערב167-1-15

ר נחום קרלינסקי"דחברה תרבות מלחמה ושלום: שנות התשעים167-1-1141

שגיא טורגן' דר1948-2000צבא וביטחון בישראל 167-1-327

אסף מלחי' דרמדינת הלאום והחברה החרדית167-1-941

טוביה פרילינג' פרופהיישוב מדינת ישראל והשואה167-1-161

דר אביעד מורנובין הייחודי והאוניברסאלי:הגירה בהקשרים ישראלים 167-1-361

רננה קריסטל' גבישראל כמקרה בוחן,היסטוריה של מוגבלות 167-1-371

אבי בראלי' פרופחיבורי יסוד:הציונות 167-1-78/88

ניק'אריה ספוז' פרופתולדות התרבות העברית המודרנית—חידוש שפה ובריאת אומה167-1-115

פולה קבלו' פרופמבט היסטורי:חוסן קהילתי וריבוד חברתי בישראל 167-1-81

דר חבצלת יהלמערכת המשפט בישראל167-1-247

טוביה פרילינג' פרופצמתים היסטוריים ופולמוסים,  הכרעות מעצבות 1935-1965דוד בן גוריון 167-1-45

שמעוני-ר טלי תדמור"דחברה ולאום, משפחה167-1-781

167-1-

1121/1131
דר חבצלת יהלהתיישבות ופיתוח הנגב

טוביה פרילינג' פרופייצוג העבר  בין היסטוריה להיסטוריוגרפיה: בעין הסערה167-1-901

אסתר מאיר' פרופיהודי ארצות האיסלאם167-1-353

אריה טפר' דרוקול התרבות הישראלית, אז ישראלי'ג, גיאז167-1-1031

לימודי מדינת 

ישראל



דר קובי פלדמודלים לחשיבה על זהויות תרבותיות:  הישראליDNA-מבנה ה167-1-257

שמעוני-ר טלי תדמור"דבית ספר כמעצב זהות167-1-501

מר עדי שרצר דרוקמןישראל ויהודי אמריקה: מבטים הדדים167-1-000

ר שלומית ליר"דהחברה האזרחית והמרחב הדיגיטלי167-1-320

ר בן הרצוג"דאזרחות כפולה בישראל167-1-1021

אביעד מורנו' דר סוגיות היסטוריות והיסטוריוגרפיות: מרוקאים בישראל , יהודים במרוקו167-1-270

 ר רועי גפטר"דלשוניות ומגע בין לשונות-רב123-1-121/41

 ר רועי גפטר"דשפה וחברה23/01/1997

 נגר-ר פנינה שוקרון"דאסטרטגיות שיח פוליטי בפייסבוק123-2-261/271

ר מנאר חסאן"דהערים והנשים הפלסטיניות: סמויות מן העין 196-2-25מגדר

ר ניחם רוס"ד17-19מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית במאות  126-1-1141מחשבת ישראל

מר עותמאן אלשייך  תהליכי שינוי ואתגרים כלכליים: החברה הערבית בדואית198-1-40

ר קרן לוי סניידר"דמבנה חברתי של ישראל198-1-46

ר שושנה שטיינברג"דנרטיבים וקונפליקט198-1-30

הדר אורן' גב הגישור וישומיו במערכות אירגוניות וחברתיות198-1-105

נידאא חורי' פרופמערבית לעברית: ספרות פוליטית בישראל198-1-145

ר ירון סלמן"דמשא ומתן תאוריה ופרטיקה198-1-0065

הדר אורן' גבגישור במערכות אירגוניות198-2-59

198-2-

11/21/22/32 

מיועדים להעמיק את ההיכרות עם קבוצות חברתיות שונות - מפגשי פורום וסיורים

עם האתגרים הייחודים , (אתיופית ועוד, ערבית בדואית , חרדית )בחברה הישראלית 
מרצים אורחים

לשון עברית

ניהול ויישוב 

סכסוכים



ד יוני נפתלי"עובניית הסכמות בגישה נרטיבית198-2-0015

ר טל ליטבק הירש"דתיאוריה ופרקטיקה: חינוך לשלום 198-2-118

דניאל ממן' פרופהחברה הישראלית102-1-19/29

ר מהא סבאח"דבין לאומנות ולאזרחות: החברה הפלסטינית ערבית בישראל/102-1-371

ר מהא סבאח"דמרוקאים בישראל: מעבר לאתניות102-1-391

ר יוליה לרנר"דתרבות ואידיאולוגיה, אנשים: רוסיה בישראל102-1-10

אנדרה לוי' פרופמרוקאים בישראל: מעבר לאתניות/102-1-360

ר רועי גרינוולד"דבספרות העברית החדשה  לאומיות122-1-687/697

ר בתיה שמעוני"דגלגוליו של החייל המזרחי בספרות:מקזבלן עד בופור122-1-7366/736

ר בתיה שמעוני"דאתניות לאומית ומגדר- ספרות נשים בתקופת היישוב 122-1-294

גדעון נבו' פרופלהיות אדם על פי אלתרמן, להיות יהודי: מסתנן בן בנה של מסתננת122-1-702

ר חמוטל צמיר"ד"דתיות"ל" חילוניות"השירה העברית בין 122-1-4361

למקומו של סיפור גן עדן בתרבות העברית לדורותיה: הבוקר הראשון בגן עדן122-1-3171
פרופ ר שירה סתיו"ד   ' 

ערן ויזל

י'ר אמיר בנבג"דהפוליטיות של הספרות העברית מתקופת התחיה ועד דור המדינה122-1-1151

גדעון נבו' פרופגיבורי תרבות ישראלים: מאלתרמן עד ברי סחרוף122-1-786

חיים וייס' פרופפוליטיקה וזהות, ספרות": אני טקסט פוליטי"138-1-231/341

יגאל שורץ' פרופ שנת מפנה בסיפורת הישראלית122-2-337/7011986

גדעון נבו' פרופמדריך הטרמפיסט לשירה: אלתרמן וחיות אחרות, גולדברג122-2-300

גדעון נבו' פרופלאומיות ומגדר בתרבות העברית החדשה: אישה ערביה מי ידע חייך122-2-631/641

ניהול ויישוב 

סכסוכים

סוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה

ספרות עברית



חורי נדאא' פרופמערבית לעברית- ספרות פוליטית בישראל 122-2-388

ר בתיה שמעוני"דנשים מזרחיות בספרות122-2-591

בעיות חברתיות בספרות ובתרבות: כשאני נותן לחם לעני144-2-140
' ר גידי נבו ופרופ"ד

נבו-מיכל קרומר

נבו-מיכל קרומר' פרופמדיניות ופרקטיקה, דיון ביקורתי בתיאוריה: עושר ומה שביניהם, עוני144-1-351

יוליה מירסקי' פרופעל עולים ומהגרים/התערבויות מניעתיות עם144-2-237

עליאן אלקרינאווי' פרופסוגיות בטיפול בחברה הערבית144-1-148

אפרת הוס' פרופשימוש באמנות ליצירת שינוי חברתי144-1-300

עליאן אלקרינאווי' פרופבריאות נפש בפרספקטיבה רב תרבותית144-2-1221

ר לימור גדות"דתיאוריה ופרקטיקה- אנשים עם מוגבלויות 144-2-189

עליאן אלקרינאווי' פרופעבודה סוציאלית  בעולם הערבי144-2-52

אורנה עמוס' גבעבודה קהילתית לשינוי חברתי144-1-37

יוליה מירסקי' פרופמשפחה וחברה בתהליכי ההגירה144-2-199

רון קאופמן' פרופשותפויות וקואליציות לצדק חברתי144-2-22

רון קאופמן' פרופעבודה סוציאלית בארגוני החברה האזרחית144-1-38

יוליה מירסקי' פרופהתערבות טיפולית מותאמת תרבותית144-1-47

144-1-

1061/1691
ר אפרים דוידי"דמבוא למדיניות חברתית ולמדינת רווחה

ר כלנית צלאח"דמבנה חברתי של ישראל144-1-1951

פורת-גיא בן' פרופ מדינה ומדיניות,  דת 138-1-761

ר חן משגב" ד פוליטיקה של חיים גוף ומיניות 138-1-178  

פוליטיקה 

וממשל

עבודה 

סוציאלית

ספרות עברית



אילה הנדין'  גבהתמחות בארגונים חברתיים: אקטיביזם ומדיניות    138-1-641 

דני פילק'  פרופ  המשטר הפוליטי בישראל   138-1-121  

פורת-גיא בן'  פרופמשטרה ואזרחים, מדינה:  חוק וסדר  138-1-601 

ר בקי קוק"דתרבותיות ופוליטיקה של זהות בישראל-רב  138-1-307 

טל אייל' פרופהקונפליקט הערבי יהודי בראי ההתנסות והתיאוריה101-1-114פסיכולוגיה

תקשורת ומיעוטים בחברה רב תרבותית183-1-166
ר נטליה "ד

חבורוסטיאנוב

ר נועם תירוש"דמדיה וחווית הפליטות בת זמננו183-1-20

מר יהודה בר לבהיבטים תרבותיים בחקר התקשורת: תקשורת ותרבות183-1-76

ר נועם תירוש"דתקשורת וחברה183-1-86

ר שרית אוקון"דדת ואמונה במרחב הדיגיטלי: עושים רוח183-1-61

פוליטיקה 

וממשל

תקשורת


