
31.10.22 
 (167) לימודי מדינת ישראלהתכנית ל

 שנתי - תואר ראשון 
    

 חובה קורסי
 

      בניין        כיתה       עהש יום     נק"ז סמסטר           מס' הקורס
        ומתודולוגיים תיאורטייםבעקבות התיעוד היבטים  0183-1-167

                       08-10 'ב 2   סמסטר ב'     פולה קבלופרופ'   
       
             

  מהיסטוריה יהודית להיסטוריה ישראלית 0227-1-167
    213          72    08-10 'ב  2   א'  סמסטר   שמעוני-ד"ר טלי תדמור  

 
 

    מושגי יסוד התיכון:-ישראל במזרח 0237-1-167
 209    72   08-10 'ד         2   א' סמסטר     קובי פלדד"ר   

 
         

 ם החברה הישראלית: היבטים סוציולוגיים אנתרופולוגיי 0381-1-167
 202          97    12-16 ד'          4  א' סמסטר    אסף סעדוןד"ר   

 
 

  לימודי מדינת ישראל: היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים 0018-1-167
 213          72    12-14 'א 2  א'סמסטר                אריה ספוזניק 'פרופ  
       

 
  מבוא היסטורי –מדינת ישראל   0101-1-167\111

 214    72    08-10 ג'           4 שנתי          פרופ' אבי בראלי  
                            

            
 

 שנתי –קורסי בחירה 
 

  בניין        כיתה  שעה וםי    נק"ז                         מס' הקורס
                         
  ועד היום 1948מ הישראלית היסטוריה של הדיפלומטיה ה 372/382-1-167

 112          32    16-18 א'  4                                                דר' נתן ארידן 
  

 
 רעיון השלום: מגורדון ועד עוז 503/493-1-167

 488          72      10-12 ב'  4                                             ץ "פרופ' גדעון כ                            
 
 

  סמסטר א – קורסי בחירה
 

  בניין        כיתה שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 

 ט השוואתי: היסטוריה, גיאוגרפיה ומשפטהמחלוקת סביב קרקעות הנגב במב 0258-1-167
 122            72 16-18 ד'  2                                              דר חבצלת יהל  

                          
           
0262-1-167  Dilemmas and Critical Decisions from Israel’s Inception to Today 

 218           72    12-14 א'  2                 בשפה אנגליתנלמד הקורס  דר' נתן ארידן  
 
 

 2000-1948צבא וביטחון בישראל  327-1-167
 112          32 18-20 ב'  2                         דר' שגיא טורגן   

 
 

 



 בניין        כיתה שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 

   סוגיות היסטוריות והיסטוריוגרפית :יהודים במרוקו מרוקאים בישראל  0270-1-671
 119          72   16-20 'ג  4                         דר אביעד מורנו   

 
 היסטוריה מפרספקטיבה פואטית: תולדות החברה הבדואית בנגב בראי השירה העממית 0233-1-167

          224         74   10-12 ד'  2                                            ד"ר קובי פלד   
 

 ערים ועירוניות בישראל ובמזה"ת: מבט השוואתי 0463-1-167
 206        97    14-16 ג'  2                                            ד"ר אלון תם   

 
  ופוליטית רעיוניתהיסטוריה הימין הציוני:  0483-1-167

     109        74    10-14 ה'  4                              ד"ר מאיה מארק
         

 משברים ומצבי חירום בישראל 0473-1-167
 216         72      08-10 ה'  2                              ד"ר מאיה מארק                           

 
      בות של ביאליקתפיסת התר 0370-1-167

 137        90      12-14 ב'  2                                          פרופ' גדעון כ"ץ   
 

 היסטוריה של מוגבלות ,ישראל כמקרה בוחן 0371-1-167
 109       74       10-12 ג'  2                         גב' רננה קריסטל   

 
 ט הישראלית    מערכת המשפ 0247-1-167

 214        72      18-20 ד'  2                                                 דר' חבצלת יהל         
 

 מבקרי תרבות ישראלים 167.1.0152
 213      72      16-18 ב'  2          ץ"פרופ' גדעון כ  

  
 
 

 סמסטר ב –קורסי בחירה 
 

   שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 

  ישיעהו ליבוביץ'    0039-1-167
 12-14 ב'  2                                            ץ   "פרופ' גדעון כ

 
  הגורם הנשי ביחסי ישראל והתפוצה היהודית 0070-1-167

  14-16 א'  2                                                ד"ר נתן ארידן 
 

 מדינת הלאום והחברה החרדית: בין שילוב להדרה והכלה 0941-1-167
  16-18 ג'  2                         דר' אסף מלחי    

 
 כתיבתו העיתונאית של נתן אלתרמן 0553-1-167

   16-18 ב'  2            ץ   "פרופ' גדעון כ
 

 ריה חברתית ותרבותית של יוצאי אתיופיה בישראלעיונים בהיסטו 0543-1-167
   16-18 ג'  2                          דני אדמסאו   

 
 השורשים של מדינת ההייטק: היסטוריה של פיתוח כלכלי ומדעי במדינת ישראל 0322-1-167

   12-14 ג'  2                         ביב   רד"ר עמרי שפר 
 

     בה בישראל היבטים היסטוריים עכשווייםאדם וסבי 0452-1-167
   10-12 ה'  2                                                    ד"ר אמיר גלילי     

       
 של החברה הישראלית DNA-לחשוב על זהויות תרבותיות: ה 2570-1-167

  08-10 ד'  2                                             ד"ר קובי פלד   
 
 
 



 שעה יום    נק"ז                         מס' הקורס
 
 

 המרחב כטקסט: החברה בישראל בראי אדריכלי 0352-1-167
  10-12 ד'  2                                            ד"ר קובי פלד   

 
 

 ישראליתמיקום ונקודות מבט על החברה ה  - שואה, כור היתוך ומלחמות  0453-1-167
       16-12 ד'  4                                          פרופ' עופר שיף   

 
 

   התאטרון והתפתחות תודעת השואה בחברה הישראלית 0971-1-167
  14-18 ה'  4                                          פרופ' עופר שיף   

 
 הגירה בהקשרים ישראליים: הייחודי והאוניברסלי 0361-1-167

  16-18 ה'  2                         ד"ר אביעד מורנו   
 

 החינוך בישראל בין יעד חברתי לאמצעי פוליטי  0038-1-167
  16-18 ב'  2                                         י דר' טלי תדמור שמעונ

 
   (1994-1946יחסים מדיניים בין ישראל, קפריסין ויוון ) 1051167.1.

 מקוון 16-18 ג  2              גבריאל חריטוס  
 
   
 
   

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

             
 

  שנתי - משילות הנגב 513/523-1-167
 224            74  14-16 'ד  4                         דר' חבצלת יהל    

 
 

  שנתי – חברהו משפחה, לאום 781-1-167
 224           74   14-16 ב'  4                            טלי תדמור שמעונידר' 

 
 

   שנתי- גוריון-של בןמחשבתו המדינית  1420-1-167
 224           74      16-18 ד  4         פרופ' אבי בראלי   

 
 

 סמס' א' –גלות וגאולה בציונות  0000-1-167
 224 74   14-18 א'  4                         פרופ' אריה ספוז'ניק   

 
 
 **ייתכנו שינויים 

 
 

 מחלקה לסוציולוגיה :הלקה שנים ב' וג' מקורסי בחירה שפתוחים למח
 

 סמס' א' – אפריקה והשואה: הבטים סוציולוגים, תרבותיים ופוליטים 102.1.0492
 12-14 ב'  2         רוני מיקל אריאלי  

 
       שנתי – סוגיות חברתיות בתולדות השואה וזכרה 102.1.0502/0512

 08-10 ב'    4                      רוני מיקל אריאלי  
 


