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        25.7.19 

         

 

 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך

 לשנה"ל תש"פ

 סמסטר א'

 (129)סימן מחשב 

          

        

 מערכת השעות אינה סופית וייתכנו שינויים
 

 סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה

 במחלקה לפסיכולוגיה. הקורסים המתודולוגיים הכמותייםסטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל 

לסטודנטים אלו ללמוד במחלקה לחינוך את הקורסים: מבוא לשיטות כמותיות בחינוך )שנה א'( , שיטות  לא יתאפשר

מחקר כמותיות בחינוך )שנה ב' , וכן את קורסי המבוא לפסיכולוגיה )פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה של 

 פסיכולוגיה חברתית(.פסיכולוגיה אבנורמלית,  ,תהאישיו

. את " איכותניות בחינוך "מבוא לשיטות מחקר סטודנטים אלו חייבים ללמוד בשנה ב' במחלקה לחינוך את הקורס 

 הנקודות לתואר עליהם להשלים בקורסי בחירה.

 

 סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לסוציולוגיה

 .במחלקה לסוציולוגיה"מבוא לשיטות מחקר כמותיות "הקורס  אתקות הנ"ל ילמדו סטודנטים הלומדים במחל

שיטות מבוא ל"-ו  "מחקר כמותיות שיטות"ים המחלקה לסוציולוגיה ילמדו את הקורססטודנטים מ –בשנה ב' 

 .במחלקה לחינוך " איכותניות

 

 שעורי חובה  מחלקתייםא.   

 
 שנה א'

 
 **   (3) א' –ותיות בחינוך מבוא לשיטות מחקר כמ  12911021

    10-12' ד יום סמס' א' (2) ש'                  פרופ' תהילה קוגוט                         

   יום סמס' א' (1) ת'  12911021-11

   יום סמס' א' (1) ת'  12911021-12

   יום סמס' א' (1) ת'  מר עידן מרסיאנו  12911021-13

   יום סמס' א'       (1) ת' מרסיאנו מר עידן 12911021-14
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 ** (3) ב' –מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך         17211291

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10-12' ד יום סמס' ב'   (2ש'       )               פרופ' תהילה קוגוט                      

  יום סמס' ב' (1)   ת'    12911721-11

  יום  סמס' ב' (1)   ת'    12911721-12

  יום  סמס' ב' (1)ת'          מר עידן מרסיאנו     12911721-13

  יום  סמס' ב' (1)   ת'    מר עידן מרסיאנו     12911172-14

 

 שלושת הקורסים הבאים :  למוד אתחייבים למחלקה לחינוך ים בסטודנטים הלומדכל ה

 שניים מתוך קורסים אלה חייבים ללמוד בשנה א'. את הקורס השלישי ניתן ללמוד בשנה ב'.

 

 **  (3) א' –מבוא לפסיכולוגיה חינוכית  12911031

   16-18יום ב'  סמס' א' (2) ש' דר' נגה סברדליק 

   סמס' א' (1) ת' ראי אלעמ גב' ספיר 12911031-11

   סמס' א' (1) ת' אלעמראי גב' ספיר 12911031-13

    סמס' א' (1) ת' גב' הדר אזולאי  12911031-14

   סמס' א' (1) ת' גב' ספיר אהרון 12911031-15

   סמס' א' (1) ת' גב' ספיר אהרון 12911031-16

 
  

 (  **3) ב' –מבוא לפסיכולוגיה חינוכית  11291192

   16-18יום ב'  סמס' ב' (2) ש' נגה סברדליק דר' 

   סמס' ב' (1) ת' אלעמראי גב' ספיר 12911921-11

   סמס' ב' (1) ת' אלעמראי גב' ספיר 12911921-13

  סמס' ב' (1) ת' גב' הדר אזולאי  12911921-14

  סמס' ב' (1) ת' גב' ספיר אהרון 12911921-15

  סמס' ב' (1) ת' גב' ספיר אהרון 12911921-16

 

 **  (3) א' –מבוא למחשבת החינוך  12912251

    14-16יום ד'  סמס' א' (2) ש' דר' אריק שגב 

  סמס' א' (1) ת' גב' ירדן דנין 12912251-13

  סמס' א' (1) ת' גב' ירדן דנין 12912251-14

  סמס' א' (1) ת' גב' ירדן דנין 12912251-15

  סמס' א' (1) ת' גב' שירה רובין  12912251-16

  סמס' א' (1) ת'  גב' שירה רובין  12912251-17

  סמס' א' (1) ת' ב' שירה רובין ג 12912251-18
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   **(3) ב' –מחשבת החינוך למבוא  12912261

  14-16יום ד'  סמס' ב' (2) ש' דר' אריק שגב 

  סמס' ב' (1) ת' גב' ירדן דנין 12912261-13

  סמס' ב' (1) ת' רדן דניןגב' י 12912261-14

  סמס' ב' (1) ת' גב' ירדן דנין 12912251-15

  סמס' ב' (1) ת'  גב' שירה רובין  12912261-16

  סמס' ב' (1) ת' גב' שירה רובין  12912261-17

  סמס' ב' (1) ת'  ב' שירה רובין ג 12912261-18

 

 ** (3)א'  – של החינוך מבוא לסוציולוגיה  12912371

   12-14יום ד'  סמס' א' (2) ש' ' דורית לביא טוביןפרופ 

 16-17יום א'  סמס' א' (1) ת' גב' נוי דלי  12912371-11

 17-18יום א'  סמס' א' (1) ת' גב' נוי דלי 12912371-12

 18-19יום ג'  סמס' א' (1) ת' גב' נוי דלי 12912371-13

 9-10יום ב'    סמס' א' (1) ת' גב' ג'נה גולדשטיין  12912371-14

 12-13יום ב'  סמס' א' (1) ת' גב' ג'נה גולדשטיין 12912371-15

 13-14יום ב'  סמס' א' (1) ת' גב' ג'נה גולדשטיין 12912371-16

 

 **  (3) ב' - של החינוךמבוא  לסוציולוגיה  12912381

   12-14יום ד'  סמס' ב' (2) ש' פרופ' דורית לביא טובין 

   סמס' ב' (1) ת' גב' נוי דלי 12912381-11

  סמס' ב' (1) ת' גב' נוי דלי 12912381-12

  'סמס' ב (1) ת' גב' נוי דלי 12912381-13

             סמס' ב' (1) ת' גב' ג'נה גולדשטיין 12912381-14

  סמס' ב' (1) ת' גב' ג'נה גולדשטיין 12912381-15

  סמס' ב' (1) ת' גב' ג'נה גולדשטיין 16-12912381

        

 שנה ב'קורסי חובה 
 

  **  (3)כמותיות חינוכי בשיטות מחקר  12912881

   16-18 ג' יום סמס' א' (2ש    ) בניטה  מרדכי' דר 

   סמס' א' (1ת'   ) מר עידן מרסיאנו  12912881-12

   (           סמס' א'1ת'   ) מר עידן מרסיאנו 12912881-14

   סמס' א' (1ת'   )  12912881-15

  

 **  (3) בחינוך יותנאיכותמחקר מבוא לשיטות  12910102

     16-18 ג' יום  'בסמס'  (2) ש'          ליה פלוטקין עמרמיגדר'               

 יום   סמס' ב' (1) ת'          12910102-12

 יום   סמס' ב' (1) ת'          12910102-13

 יום   'סמס' ב (1) ת'              12910102-14

 יום   סמס' ב' (1) ת'               12910102-15
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 ( **2) ך בישראל : סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה א'ומערכת החינ 12910140

    14-16יום ג'   סמס' א' (2) ש'  דר' יריב פניגר  

 

 ( **2) ך בישראל : סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה ב'ומערכת החינ 12911402

   14-16יום ג'   סמס' ב' (2) ש'  דר' יריב פניגר  

  

 ( **2) א'-אה בבית הספרסוגיות במחקר על למידה והור 12910278

  16-18 א'יום  סמס' א'(          2)        ש'פרופ' אדם לפסטיין           

 

 ( **2) ב'-סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר 12910288

 16-18יום א'   סמס' ב'(          2)        ש'ופ' אדם לפסטיין         פר 

 

 

 ג'שנה קורסי חובה 
 

 ( **2) א'-סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר 12910278

  16-18יום א'  סמס' א' (2) ש' פרופ' אדם לפסטיין 

 

 ( **2) ב'-סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר 12910288

 16-18יום א'  סמס' ב' (2) ש' פרופ' אדם לפסטיין 

          

 :לשנה ג' בלבדחובה סמינרים 

 תית יבחרו סמינר אחד מבין הסמינרים הרשומים.קלם במסגרת דו מחהלומדי סטודנטים

סמינר אחד בשנה ב'  ם.סמינרי 2-ביבחרו  ,מחלקה הראשיתסטודנטים הלומדים במסגרת חינוך 

מינרים של כל )רשימת הס במסלול הנלמד חייב להיותלפחות אחד סמינר  וסמינר שני בשנה ג'

 (מסלול נמצאת בעמוד  

 

 (2) א'-כים בהבניית ידע ויכולת הנמקה אצל ילדים ומתבגרים תהלי 12910029

  14-16יום ד'  סמס' א' (2) ס' דר' מייקל וינשטוק  

 

 (2) ב'-תהליכים בהבניית ידע ויכולת הנמקה אצל ילדים ומתבגרים  12910039

 14-16יום ד'  סמס' ב' (2) ס' דר' מייקל וינשטוק 

  

 , מבוא לסוציולוגיההקורס  דרישת קדם:) (2) א'-יפולי בהקשרים חינוכייםשיח ט ידע, עצמי ותרבות: 12910166

 ** (שיטות מחקר איכותניות                                                                                                                   

  16-18ב' יום  סמס' א' (2) ס' דר' גליה פלוטקין עמרמי 

  

 , לסוציולוגיה מבוא הקורס  דרישת קדם:) (2) ב'-בהקשרים חינוכיים ידע, עצמי ותרבות:שיח טיפולי  12910176

                                                                                 **  (שיטות מחקר איכותניות                                                                                                                  

   16-18ב' יום  סמס' ב' (2) ס' דר' גליה פלוטקין עמרמי 
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הקורס מבוא  לפסיכולוגיה חינוכית/ מבוא  )דרישת קדם: (2) א'-הפסיכולוגיה של הערכים בחינוך  12910209

 לפסיכולוגיה, שיטות מחקר כמותיות(

  12-14 ג' יום סמס' א' (2) ס' ' נגה סברדליק דר 

 

הקורס מבוא  לפסיכולוגיה חינוכית/ מבוא  )דרישת קדם: (2) ב'-הפסיכולוגיה של הערכים בחינוך  12910219

 לפסיכולוגיה, שיטות מחקר כמותיות(

 12-14' גיום  סמס' ב' (2) ס' דר' נגה סברדליק                           

 

 הקורס שיטות מחקר כמותיות( )דרישת קדם: (2) א'-וציאליזציה במשפחה ובבית הספרס 12910235

  16-18יום ג'   סמס' א' (2) ס' גיא רוט פרופ'                           

 

 הקורס שיטות מחקר כמותיות( )דרישת קדם: ( (2) ב'-סוציאליזציה במשפחה ובבית הספר 12910245

 16-18יום ג'  ס' ב'סמ (2) ס' גיא רוטפרופ'  

 

 (2) א'-סוציולוגיה של גזענות בתחום החינוך: ניתוח ביקורתי  12910249

  12-14יום ה'  סמס' א' (2) ס'   קוידר-דר' סראב אבו רביעה 

 

 (2) ב'-סוציולוגיה של גזענות בתחום החינוך: ניתוח ביקורתי  12910259

 12-14ה'  יום סמס' ב' (2) ס'   קוידר-דר' סראב אבו רביעה 

 

  (2) א'-מערכת החינוך הערבית בישראל  12913721

  10-12יום ג'   סמס' א' (2) ס' פרופ'  איסמעיל אבו סעד                           

 

  ( (2) ב'-מערכת החינוך הערבית בישראל  12913731

 10-12יום ג'  סמס' ב' (2) ס' פרופ' איסמעיל אבו סעד 

 

  (2) א'-רטיה בחברה רב תרבותיתחינוך לדמוק 12910302

  סמס' א' (2) ס' דר' אסף משולם                           

 

 ( 2) ב'-חינוך לדמוקרטיה בחברה רב תרבותית  12910312

  סמס' ב' (2) ס' דר' אסף משולם 
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 שעורי בחירה.  ג

 שנה א'     

 

 (2) תמות פילוסופיות בספרות ילדים 12910311

   10-12יום ב'  סמס' א' (2) ש' מרום ברזילידר'  

 

 (2) רי בחברה המודרנית והשלכותיו על המעשה החינוכי המשבר המוס 12910069

   14-16יום א'   סמס' ב' (2)    ש'    דר' אריק שגב  

  

 מספר המקומות מוגבל()  (2) קשיבות )מיינדפולנס( בחינוך  12910246

  8-12יום ג'   'בסמס'        (2)   ש'   דר' ורד רפאלי  

 

 (  2) מדוע בכלל צריך בית ספר?  12910300

 10-12ב' יום   סמס' ב' (2) ש'  מרום ברזילידר'   

 

 שעורי בחירה

 ג'-שנים ב'

   

 **  ג'  בתאום עם המרצה(-ב' )פתוח לסטודנטים שנה( 2) 1 -מחקר מודרך  1-12914791

 סמס' א' (2) ש' ' תהילה קוגוטפרופ 

 סמס' א' (2) ש' דר' עידית כץ 12914791-2

 סמס' א' (2) ש' ' גיא רוטפרופ 12914791-3

 סמס' א' (2)  ש' פרופ' אבי עשור 12914791-4

 סמס' א' (2) ש' דר' נגה סברדליק 12914791-5

 סמס' א' (2) ש' דר' איריס טבק 12914791-6

 סמס' א' (2) ש' דר' אסף  משולם 12914791-7

 סמס' א' (2) ש' ' יריב פניגרדר 12914791-8

  סמס' א' (2) ש' דר' אלי קוזמינסקי 12914791-9

 סמס' א' (2) ש' דר' מייקל וינשטוק 12914791-10

 סמס' א' (2) ש' דר' אורטל סלובודין 12914791-11

ׁ   פרופ' אדם לפסטיין  12914791-12  סמס' א' (2ׁ ) ש'

 סמס' א' (2) ש' דר' דנה ודר וייס  12914791-13

 סמס' א' (2) ש' פרופ' דורית לביא טובין  12914791-14

 סמס' א' (2) ש' דר' הללי פינסון  12914791-15

 סמס' א' (2) ש' פרופ' איסמעיל אבו סעד  12914791-16

 סמס' א'  (2) ש' דר' גליה פלוטקין עמרמי  12914791-17

 סמס' א' (2) ש' וולפסמית דר' מאור  12914791-18

 סמס' א' (2) ש' קוידר -רביעה דר' סראב אבו 12914791-19

 סמס' א' (2) ש' דר' גדעון דישון  12914791-20

 סמס' א' (2) ש' דר' מרדכי בניטה   12914791-21
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   ** ג'  בתאום עם המרצה( -ב' )פתוח לסטודנטים שנה( 2) 2 -מחקר מודרך  1-12914801

 סמס' ב' (2) ש' ' תהילה קוגוטפרופ 

 סמס' ב' (2) ש' ר' עידית כץד 12914801-2

 סמס' ב' (2) ש' ' גיא רוטפרופ 12914801-3

 סמס' ב' (2) ש' פרופ' אבי עשור 12914801-4

 סמס' ב' (2) ש' דר' נגה סברדליק 12914801-5

 סמס' ב' (2) ש' דר' איריס טבק 12914801-6

 סמס' ב' (2) ש' דר' אסף  משולם 12914801-7

 סמס' ב' (2) ש' דר' יריב פניגר 12914801-8

 סמס' ב' (2) ש' דר' אלי קוזמינסקי 12914801-9

 (       סמס' ב'2דר' מייקל וינשטוק                 ש'       )    12914801-10

 סמס' ב' (2) ש' דר' אורטל סלובודין  12914801-11

 סמס' ב' (2) ש' אדם לפסטייןפרופ'  12914801-12

 סמס' ב' (2) ש' דנה ודר וייסדר'  12914801-13

 סמס' ב' (2) ש' פרופ' דורית לביא טובין  12914801-14

 סמס' ב' (2) ש' הללי פינסון דר'  12914801-15

 סמס' ב' (2) ש' פרופ' איסמעיל אבו סעד  12914801-16

 סמס' ב' (2) ש' דר' גליה פלוטקין עמרמי   914801-17

 סמס' ב' (2) ש'  וולפסמיתמאור דר'  12914801-18

 (       סמס' ב'2ש'       )קוידר               -רביעהסראב אבו דר'     12914801-19

 (       סמס' ב'2דר' גדעון דישון                        ש'       )    12914801-20

 (       סמס' ב'2ש'       )  מרדכי בניטה                    דר'     12914801-21

 

 

 ( 2) א' –כולוגיה חברתית פסי 12910060

   12-14יום ג'  סמס' א' (2) ש' דר' קרן אילות 

 
 (2) ב' –פסיכולוגיה חברתית  12910070

 12-14יום ג'  סמס' ב' (2) ש' דר' קרן אילות    

   

 ( **2) א' -ויישומים  גישות חלופיות ללמידה והוראה: אידיאולוגיות 12910146

  12-14יום ג'  ' א'סמס (2) ש' וייס-דר' דנה ודר 

 

 (**2) ב' -ויישומים גישות חלופיות ללמידה והוראה: אידיאולוגיות 12910156

     12-14יום ג'  סמס' ב' (2) ש' וייס-דר' דנה ודר 

   

 (2) קשיבות )מיינדפולנס( בחינוך 12910246

   8-12יום ג'  'סמס' ב (2) ש' דר' ורד רפאלי 

               

 ( **2א' ) ניציה בחינוך  קוג 12913361

  12-14יום ה'   סמס' א' (2) ש' דר' אמנון גלסנר 
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 ( **2)   ב' קוגניציה בחינוך 12913371

    12-14יום ה'   סמס' ב' (2) ש' דר' אמנון גלסנר 

 

  (חינוכית )דרישת קדם: מבוא לפסיכולוגיה (3) א' –פסיכולוגיה התפתחותית  29134911

  12-14יום ד'              סמס' א' (2) 'ש ץ "עידית כדר'  

    סמס' א' (1) ת'  נויה אוטמזגין גב'  12913491-11

      סמס' א' (1) ת' גב' נויה אוטמזגין   12913491-13

 

  (חינוכית )דרישת קדם: מבוא לפסיכולוגיה (3)ב'  –פסיכולוגיה התפתחותית  12912221

   12-14ד' יום  סמס' ב' (2) ש' ץ "עידית כדר'  

  סמס' ב' (1) ת' גב' נויה אוטמזגין   12912221-11

 סמס' ב'  (1)       ת'                   גב' נויה אוטמזגין     12912221-13

  

 א  - חינוכי וקולנוע ככלי פדגוגי -חינוך מהסרטים 12910320

 14-16יום ד'  'אסמס'  (2) ש' דר' אסף משולם   

 

 א  - קולנוע ככלי פדגוגי חינוכי -טיםחינוך מהסר 12910330

 14-16יום ד'  'בסמס'  (2) ש' מר אבי המי    

 

 א  - תלמידים עם קשיים במערכת החינוך   -לקויות למידה והפרעות רגשיות 12910280

 10-12יום ג'  'אסמס'  (2) ש' דר' קרן אילות    

 

 א  - ם במערכת החינוך  תלמידים עם קשיי -למידה והפרעות רגשיות לקויות 12910290 

 10-12יום ג'  'בסמס'  (2) ש' דר' קרן אילות    

 

 הגיע הזמן לשחק? על הקשר בין משחקים ולמידה 12910279

 8-10ד'  יום 'אסמס'  (2) ש' דר' גדעון דישון   

  

  **  )פתוח לתלמידי תואר שני( (2) ון בהישגים השכלתייםישוו-אי 12910240

     10-12יום ד'   סמס' א' (2)        ש'                         דר' יריב פניגר 

 

 (2) תמות פילוסופיות בספרות ילדים   12910311

  10-12יום ב'  סמס' א' (2) ש' דר' מרום ברזילי  

                                                                   

  ( 2) שיות פסיכולוגיה של האי          12911961

     10-12 ד' יום  סמס' א' (2)   ש'      וולפסמיתדר' מאור   

 

 (  2) תרבות ישראלית ובית הספר           12910262

   16-18יום ד'   סמס' א' (2) ש'     א טובין פרופ' דורית לבי  
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מיועד לתלמידי שנה ג' ) ( 1)  התנסות בניתוח מאמר מדעי והבנתו -התמודדות עם טקסט אקדמי          12910382

 (שחסרה להם נקודה אחת להשלמת התואר

    18-19ב' יום   סמס' א' (1) ש'      פרופ' תהילה קוגוט  

 

 (2)  בבית הספר: מתיאוריה ליישוםעבודה פסיכולוגית וייעוצית  12910310

  8-10' גיום  'אסמס'  (2) ש'  גב' נעם יצחקי  

 

 )דרישות קדם: מבוא לפסיכולוגיה(( 2) רתית של הכיתה ובית הספר  פסיכולוגיה חב 12914701

  16-18יום ב'  סמס' א' (2) ש' פרופ' תהילה קוגוט   

 

 (2)   המשבר המוסרי בחברה המודרנית והשלכותיו על המעשה החינוכי  12910069

 14-16יום א'  סמס' ב' (2) ש' דר' אריק שגב   

 

 )הקורס פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד(( 2) אקטיביסטי-טיפולי-חינוכימין ומיניות במפגש ה 12910198

   16-18' גיום  סמס' ב' (2) ש' גל הרמטדר'  

 

 **  )פתוח לתלמידי תואר שני( (2)הבדלים מגדריים בלמידה ובבחירות השכלתיות  12910215

    10-12יום ד'   סמס' ב' (2)    ש'       דר' יריב פניגר  

 

 (2) ברים ומשברים ברצף החיים   מע 12910317

 8-10יום ד'  סמס' ב' (2) ש' דר' אורטל סלובודין  

 

 (2) השכלה במשבר? ידע מול מיומנות בחינוך    13110190

 10-12' היום  סמס' ב' (2) ש' דר' גדעון דישון   

 דר' אורי דוד ליבוביץ 

 

 (  2) מדוע בכלל צריך בית ספר?  12910300

 10-12יום ב'   סמס' ב' (2) ש'  ילידר' מרום ברז  

 

 

 8קורסי בחירה לשנים ב' וג' מטעם מחלקות אחרות באוניברסיטה. סטודנטים יכולים לקחת עד 

 נק"ז מקורסי בחירה מחוץ למחלקה. מספר המקומות מוגבל. 

            

 קורסי בחירה מהפקולטה לרפואה:

  

 )*מותנה בראיון קבלה( רוח גבית 0050-8-471

 16-18יום א'   סמס' א' (2)     ש'        מר דותן שפירא  

 

 )*מותנה בראיון קבלה( רוח גבית 0051-8-471

   16-18יום א'   סמס' ב' (2)     ש'        מר דותן שפירא  
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 קורסי בחירה מהמחלקה לעבודה סוציאלית:

 
 

 הקורס פתוח לשנה ג' בלבד()( 2) מין מגדר ומיניות 14410088

  16-18 'יום ג סמס' א' (2) ש'  

 

 קורסי בחירה מהתכנית ערבית יהודית:

  סדרת הרצאות  -ערבית -אבני דרך בתרבות היהודית       0018-1-193
 16-14 ד'  יום        '' בססמ    (2)    ש                 ד"ר הדס שבת נדיר 

 

  הקול המזרחי בספרות העברית  0008-1-193
 12-14  ד'  יום            ' ' בססמ      (2)     ש'                  ד"ר הדס שבת נדיר 

 
 
 

 למגדר:תכנית קורסי בחירה מה
 

 הן  )מותנה בראיון קבלה(י, מיניות בריאה ומה שבינת מיניתאלימו       0036-1-165
 16-18ד' יום  א' ס'סמ    (2)   סדנא                         פדן עייןגב' מ

 

 הן  )מותנה בראיון קבלה(י, מיניות בריאה ומה שבינאלימות מינית       0037-1-165
  18-16יום ג'  סמס' ב'     (2)    סדנא                         פדן גב' מעיין

 
 

 ישראל:מדינת ללימודי  תכניתקורסי בחירה מה
 
 

 ל בין יעד חברתי לאמצעי פוליטי  אהחינוך בישר  0038-1-167
  10-12יום ב'   'בסמס'  (2) ש' שמעוני-תדמור דר' טלי 

  
 החברה הישראלית בראי החינוך    10269-167

 דר' טלי תדמור שמעוני 

 14-12 ב' סמס' ב' (2) ש'  

 
  א -ם החברה הישראלית: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיי 0381-1-167

 10-12 'ד  סמס' א' (2) ש'         ד"ר בן הרצוג
 
 

 ב -ם החברה הישראלית: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיי 3810-1-167
 10-12 'ד  סמס' א' (2) ש'         ד"ר בן הרצוג
                      

 
 :מהמחלקה לפוליטיקה וממשלקורסי בחירה 

 
 

 (דוברי ערבית בלבד ,תלמידי שנה ג'ל) ציולוגיה של הגזענותוס  0078-1-138
12-14   ' ד    'סמס א (2) ש' קוידר -מנצור נסאסרה ודר' סראב אבו רביעהדר'  

  

 
 (דוברי ערבית בלבדתלמידי שנה ג', ל) ציולוגיה של הגזענותוס  0008-1-138

12-14   ' ד    ב'סמס  (2) ש' קוידר -מנצור נסאסרה ודר' סראב אבו רביעהדר'  

  


